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ΒΕΘ: Να σπάσει το απόστηµα των συµµοριών
που λυµαίνονται τη Σίνδο
Την επιτακτική ανάγκη να σπάσει, άµεσα, το απόστηµα των
συµµοριών που λυµαίνονται τη δυτική Θεσσαλονίκη,
αφαιρώντας, πρώτες ύλες από επιχειρήσεις της περιοχής,
επανέλαβε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά την
παρέµβασή του στη σηµερινή σύσκεψη φορέων που
συγκάλεσε ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης Θόδωρος
Καράογλου.
Κατά τη συνάντηση, όπου τέθηκαν επί τάπητος η
αντιµετώπιση των φαινοµένων κλοπής και καταστροφών σε
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων στη Βιοµηχανική Περιοχής της
Σίνδου, η πάταξη του παραεµπορίου και η επίλυση των
κυκλοφοριακών
προβληµάτων
της
Θεσσαλονίκης,
αποφασίστηκε η σύσταση µεικτών κλιµακίων προκειµένου να
διενεργήσουν ελέγχους στους αποδέκτες των κλοπιµαίων, οι
οποίοι τα χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
νέων προϊόντων. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ η
απόφαση, που ήταν και αίτηµα του επιµελητηρίου, είναι µεν
προς τη θετική κατεύθυνση, ωστόσο αποµένει να δούµε ποια
θα είναι και αν θα υπάρξουν αποτελέσµατα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ληστρικές διαθέσεις των γνωστών αγνώστων έχουν γίνει πλέον καθηµερινό φαινόµενο, µε
αποτέλεσµα το ΒΕΘ, το οποίο είχε ζητήσει πρόσφατα µε
επιστολή του προς τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης
συνάντηση φορέων για το επίµαχο θέµα, να γίνεται συνεχώς
αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών από µέλη του που
πέφτουν θύµατα των ληστοσυµµοριών, που δρουν
ανεξέλεγκτα αποσπώντας, κατά κύριο, ορειχάλκινα και
γενικότερου ενδιαφέροντος µεταλλικά προϊόντα και υλικά.
«Το ζήτηµα είναι γνωστό. Έχουµε κάνει επανειληµµένες
εκκλήσεις προκειµένου να µπει ένα τέλος στη δράση του
αµαρτωλού κυκλώµατος, που το µόνο που κατορθώνει είναι
να καταφέρει ένα ακόµη καίριο πλήγµα στη λαβωµένη
επιχειρηµατικότητα. Μέχρι σήµερα οι προσπάθειες µας
µοιάζουν µε φωνή βοώντος εν τη ερήµω, καθώς δεν έχει γίνει
το παραµικρό, αντίθετα το φαινόµενο εξελίσσεται σε Λερναία
Ύδρα. Ας ελπίσουµε ότι αυτή τη φορά θα έχουµε κάποιο
ουσιαστικό αποτέλεσµα» τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ
υπογραµµίζοντας ότι «η περίοδος των επισηµάνσεων έχει
παρέλθει. Πλέον κάθε αρµόδιος θεσµοθετηµένος φορέας της
πολιτείας είναι υποχρεωµένος να πράξει τα δέοντα, ώστε
συντονισµένα να επιβληθεί το αυτονόητο».
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Γάγγραινα το παραεµπόριο
Και αν οι ληστρικές επιθέσεις σε επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ
Σίνδου αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα για το
καθηµαγµένο επιχειρείν της πόλης, το παραεµπόριο είναι η
πολυετής γάγγραινα που απειλεί την αγορά και µέχρι
σήµερα δεν µοιάζει να µπορεί να καταπολεµηθεί.
«Χιλιάδες προϊόντα, αµφίβολης προέλευσης, χαµηλής
ποιότητας κατακλύζουν τους πιο εµπορικούς δρόµους της
Θεσσαλονίκης, υπονοµεύοντας, τη λειτουργία των νόµιµων,
στεγασµένων και υπαίθριων εµπορικών επιχειρήσεων»
σηµείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι η
διαιώνιση αυτής της κατάστασης στερεί σηµαντικούς
πόρους από το ελληνικό δηµόσιο, ενώ ενισχύει την αίσθηση
εγκατάλειψης και ατιµωρησίας στα κέντρα των µεγάλων
πόλεων.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ «το ζητούµενο για την
αποτελεσµατική πάταξη του παραεµπορίου είναι η
δηµιουργία ενός νέου οργάνου που θα έχει εξ ολοκλήρου
την ευθύνη για να φέρει σε πέρας το έργο αυτό».
Συγκεκριµένα προτείνεται η συγκέντρωση όλων των
αρµοδιοτήτων των συναρµόδιων υπηρεσιών σε ένα όργανο,
µε την ονοµασία "Σώµα Ελέγχου και ∆ίωξης Παραεµπορίου"
(ΣΕ∆ΙΠ), στο οποίο θα προΐσταται Ειδικός Γραµµατέας, και
θα υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Το κυκλοφοριακό δυνάστης για τον πολίτη
«Τα αυτοκίνητα, ειδικά τις ώρες αιχµής, πνίγουν την πόλη.
Τα σταθµευµένα ΙΧ συχνά µετατρέπουν πολυσύχναστους
δρόµους σε παρκινγκ, η δηµοτική αστυνοµία καταργήθηκε,
το µετρό µοιάζει µε µακρινό όνειρο. Βρισκόµαστε σε
αδιέξοδο» περιέγραψε µε γλαφυρό τρόπο την κατάσταση ο
πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζοντας ότι λύσεις όπως της
πεζοδρόµησης της Αγίας Σοφίας δεν λύνουν το
κυκλοφοριακό πρόβληµα.
Κύρια ζητούµενα, σύµφωνα µε το ΒΕΘ, είναι η εφαρµογή
ενός
νέου,
χρηστικού,
συστήµατος
ελεγχόµενης
στάθµευσης, η άµεση ολοκλήρωση του µετρό που έχει
καθυστερήσει αξιοµνηµόνευτα, η λελογισµένη χρήση του ΙΧ
και η απόκτηση κυκλοφοριακής συνείδησης, προκειµένου να
µην παρκάρει ο καθένας, όπου επιθυµεί αδιαφορώντας για
το κυκλοφοριακό χάος που πιθανόν να δηµιουργήσει.

∆ιερεύνηση ελληνικών και ρωσικών επιχειρηµατικών
συναντήσεων και αποστολών
Σας ενηµερώνουµε ότι το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης προτίθεται να συνεργαστεί µε το ΕλληνοΡωσικό Κέντρο «Ερµής», προκειµένου να συνδιοργανωθούν
επιχειρηµατικές αποστολές και Β2Β συναντήσεις σε χώρες
του εξωτερικού και κυρίως σε χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης.
Αρχικά θα γίνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία µε τις
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις , επιµελητήρια, οργανισµούς και
συµβούλους επιχειρήσεων του εξωτερικού, µε σκοπό τη
διερεύνηση ενδιαφέροντος για συνεργασία µε ελληνικές
επιχειρήσεις και στη συνέχεια η
διοργάνωση
επιχειρηµατικών αποστολών και Β2Β συναντήσεων.
Επίσης το Ελληνο-Ρωσικό Κέντρο Ερµής, βρίσκεται στη
διαδικασία ολοκλήρωσης ενός portal στο internet, στο
οποίο θα ανέβουν όλες οι εν δυνάµεις εξαγωγικές
επιχειρήσεις από ελληνικά επιµελητήρια που συµµετέχουν
στον «Ερµή» και από τα ρωσικά επιµελητήρια
που
συµµετείχαν και θα συµµετέχουν στο επόµενο φόρουµ του
2014.
Το portal θα έχει τη δυνατότητα να συνδέει ελληνικές και
ρώσικες επιχειρήσεις που έχουν ενδιαφέρον για κοινές
κατηγορίες προϊόντων και να ενηµερώνει αντίστοιχα τις
ελληνικές και ρώσικες για ένδειξη ενδιαφέροντος.
Κάθε ελληνική επιχείρηση θα µπορεί να επιλέγει και να
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ρώσικες επιχειρήσεις για ένδειξη
ενδιαφέροντος για εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων.
Παροµοίως οι ρώσικες επιχειρήσεις θα µπορούν να
εντοπίζουν ελληνικές επιχειρήσεις ανά κατηγορία προϊόντων
και να γίνεται
αυτόµατη ενηµέρωση την ελληνικών
επιχειρήσεων.

Μείωση επιτοκίου Ληξιπρόθεσµων Ασφαλιστικών
Εισφορών στον ΟΕΕΕ
Σας ενηµερώνουµε ότι επήλθε µείωση στο επιτόκιο
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές ρυθµίζονται µε
ετήσιο επιτόκιο 8,25% (έναντι 8,50% λόγω µείωσης του
επιτοκίου αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
Καλούνται οι ασφαλισµένοι του Οργανισµού να ρυθµίσουν
τις οφειλές τους εκµεταλλευόµενοι τους νέους ευνοϊκότερους
όρους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθυνθούν στο Τµήµα Εσόδων του ΟΑΕΕ στο e-mail:
esoda@oaee.gr.

∆ιακοπή πληρωµών σε ταµεία ∆ΟΥ
Στο πλαίσιο της ανειληµµένης κυβερνητικής δέσµευσης για
την πλήρη κατάργηση των επιτόπιων πληρωµών στα ταµεία
των ∆.Ο.Υ. έως 31/12/2013, την ψηφιοποίηση των
συναλλαγών µε τους πολίτες και την αποσυµφόρηση των
∆.Ο.Υ, το Υπουργείο Οικονοµικών θα καταθέσει άµεσα στη
Βουλή σχετική διάταξη Νόµου, η οποία θα προβλέπει ότι
όλες οι πληρωµές θα υλοποιούνται µόνο µέσω
ηλεκτρονικών εφαρµογών TAXISnet, τραπεζών και
ΕΛΤΑ.
Το Υπουργείο Οικονοµικών, έχει ήδη προβεί κατά το
τελευταίο έτος σε σειρά δράσεων, έτσι ώστε να
καταργούνται σταδιακά οι πληρωµές στα ταµεία των ∆.Ο.Υ.
Για παράδειγµα από 1/1/2014 δεν θα πραγµατοποιείται
πλέον στα ταµεία των ∆.Ο.Υ. η έκδοση / πληρωµή για
έντυπα
παράβολα,
καθώς
ήδη
από
1/9/2013
ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρµογή "e-παράβολο" στο
TAXISnet (WWW.gsis.gr -> υπηρεσίες προς πολίτες -> eπαράβολο),
σύµφωνα µε το Νόµο 3943/2011 και την ΠΟΛ 1163/2012.

Εξαπάτηση Ελληνικών επιχειρήσεων από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα µε φερόµενη έδρα το Ηνωµένο
Βασίλειο.
Επαγγελµατικές συναντήσεις B2B στα Σκόπια
Η Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο µας ενηµερώνει για αρκετές
περιπτώσεις εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων ή πολιτών
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε φερόµενη έδρα το Ηνωµένο
Βασίλειο . ∆εδοµένου ότι καταγράφεται αύξηση παρόµοιων
περιστατικών σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη , αλλά και
τροποποίηση
των µεθόδων
απόπειρας
αποκόµισης
παράνοµων κερδών θέλουν να µας γνωρίσουν τα κάτωθι :
•
•
•

Χρήση πλαστών στοιχείων
Ψευδή παραπλανητικά ηλεκτρονικά µηνύµατα
Υποκλοπή ηλεκτρονικών διευθύνσεων και εκτροπή
πληρωµών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Λονδίνο www.agora.mfa.gr/gb66

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ προσκαλεί στην
εκδήλωση που οργανώνει το Γραφείο Συνδέσµου της
Ελλάδας στα Σκόπια (Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων) σε συνεργασία µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, την
∆ΕΘ-HELEXPO, την ΟΛΘ ΑΕ και το Επιµελητήριο Σκοπίων,
µε θέµα την «Παρουσίαση της Θεσσαλονίκης» στα Σκόπια,
την Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου στους χώρους του
Επιµελητηρίου Σκοπίων στις 12:00, στην οποία θα
παρουσιαστούν οι δυνατότητες και οι προοπτικές συνεργασίας
της ΟΛΘ ΑΕ µε τις επιχειρήσεις στη ΠΓ∆Μ που ενδιαφέρονται
για τη διακίνηση εµπορευµάτων από το λιµένα Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το τις
επαγγελµατικές συναντήσεις Β2Β στον ΟΛΘ, κο Μακρή
∆ηµήτριο, τηλ.: 2310593132, e-mail: dmakris@thpa.gr ή στην
ιστοσελίδα : www.thpa.gr

Εγκύκλιοι - ∆ιατάξεις

Παραπλανητικές πωλήσεις, µέσω
∆ιαδικτύου, στην Ουγγαρία.
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βουδαπέστη, µε αφορµή
πρόσφατα περιστατικά, που αφορούν περιπτώσεις
παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Ουγγαρία, µας
ενηµερώνει για τα ακόλουθα:
•

•

•

•

•

•

πέραν των νοµίµων ουγγρικών εταιρειών, που
χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για εµπόριο και
προβολή των προϊόντων τους, κατά καιρούς
αναρτώνται και ορισµένες, αµφίβολης προέλευσης,
ιστοσελίδες που διαφηµίζουν «εταιρείες» που
φέρονται να έχουν ως έδρα την Ουγγαρία
οι «εταιρείες» αυτές δηλώνουν ότι εµπορεύονται
πολλά και διαφορετικά προϊόντα (µε συχνότερη
καταχώρηση τα καυσόξυλα-pellets, ζάχαρη, µέρη
από πουλερικά, κ.ά.)
οι, εκ µέρους τους, προσφερόµενες τιµές πώλησης
των προϊόντων, είναι προκλητικά χαµηλές,
προκειµένου να προσελκύσουν ανυποψίαστες
ενδιαφερόµενες εταιρείες και επιχειρηµατίες
ως στοιχεία άµεσης επικοινωνίας µαζί τους δίνονται
συγκεκριµένα e-mail (yahoo, gmail, hotmail, κλπ) και
αριθµοί ουγγρικών καρτοκινητών τηλεφώνων, έτσι
ώστε να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο
περαιτέρω εντοπισµός τους
η πλέον συνηθισµένη πρακτική παραπλάνησης, που
ακολουθούν οι εν λόγω «εταιρείες», είναι το αίτηµα
για
αποστολή
χρηµατικού
εµβάσµατος
προκαταβολής, από πλευράς ενδιαφεροµένων, το
ύψος της οποίας κυµαίνεται, συνήθως, από € 500
έως € 1.800, προκειµένου να µην αποθαρρυνθούν οι
ενδιαφερόµενοι
τα παραστατικά που αποστέλλονται στις ελληνικές
επιχειρήσεις (προτιµολόγια, συµφωνίες
συνεργασίας, εγγυητικές επιστολές, κ.ά.), για να τις
πείσουν να αναπτύξουν συνεργασία,
περιλαµβάνουν: ( ανύπαρκτες επωνυµίες
«εταιρειών» µε παραπλανητικά ονόµατα υπευθύνων
και δ/νσεων π.χ. πάρκα, πλατείες, ανύπαρκτες οδοί
και αριθµοί, κλπ - οικειοποίηση στοιχείων υπαρκτών
εταιρειών (µε χρήση επωνυµίας και δ/νσης), των
οποίων όµως το αντικείµενο της εµπορικής τους
δραστηριότητας είναι εντελώς διαφορετικό οικειοποίηση στοιχείων υπαρκτών εταιρειών (µε
χρήση επωνυµίας και δ/νσης), οι οποίες λειτουργούν
καθόλα νόµιµα στο συγκεκριµένο κλάδο και προϊόν
εµπορικής δραστηριότητας ).

Κοινός παρανοµαστής των ανωτέρω περιπτώσεων είναι ότι
ως µόνος τρόπος επικοινωνίας, µε την ανύπαρκτη «εταιρεία»
και του/των προσώπου/προσώπων µε τους οποίους
συνοµιλούν, είναι µέσω e-mail και τηλεφωνικού αριθµού
καρτοκινητού. Τα χρηµατικά εµβάσµατα των προκαταβολών
αποστέλλονται είτε σε τραπεζικούς λογαριασµούς ουγγρικών
τραπεζών, για τον έλεγχο των οποίων απαιτείται δικαστική
εντολή, είτε µέσω του διεθνούς συστήµατος ηλεκτρονικών
πληρωµών και αυθηµερόν εκτέλεσης της εντολής (π.χ.
Western Union).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Βουδαπέστη, http://www.mfa.gov.hu, e-mail :
ecocom-budapest@mfa.gr .

Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
η
Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, 17
∆ασµολογική µας ενηµερώνει :
•

•

•

•

•

Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
ης
443/2013 της Επιτροπής της 7 Μαϊου 2013, σχετικά µε
την δασµολογική κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων,
στη
συνδυασµένη
ονοµατολογία, προϊόν που
παρουσιάζεται σε µικρές µπουκιές τοξοειδούς
σχήµατος, µε άρωµα τυριού, αποτελούµενο από
σιµιγδάλι καλαµποκιού, φυτικό έλαιο, τυρί σε σκόνη,
(εκχύλισµα µαγιάς , χρωστικές ουσίες,), γάλα σε σκόνη,
αλάτι, άµυλο και δεξτρόζη) (κωδικός Σ.Ο. 1904 10 10).
Το προϊόν συσκευάζεται για τη λιανική πώληση σε
συσκευασίες καθαρού βάρους 34g έως 50g.
Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
540/2013 της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά
µε την κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων, στη
συνδυασµένη ονοµατολογία, κοχλίας από ανοξείδωτο
χάλυβα , µήκους περίπου 2 cm , µε χωνευτή υποδοχή
στην κεφαλή, στέλεχος µε µερικό σπείρωµα κανονικής
µορφής και εγκοπή στο κωνικό άκρο χωρίς διχάλωση,
κατατάσσεται στον κωδικό Σ.Ο. 7318 12 10, ως κοχλίας
για ξύλα από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς δεδοµένων
των χαρακτηριστικών του, το είδος είναι ειδικά
σχεδιασµένο για τη διάτρηση ξύλου .
Κοινοποίηση της απόφασης αριθ. 2013/449 της
ης
Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΜΑ-ΕΕ της 7
Αυγούστου 2013, σχετικά µε τη χορήγηση παρέκκλισης
από τους κανόνες καταγωγής του Πρωτοκόλλου 1 της
Ενδιάµεσης συµφωνίας οικονοµικής εταιρικής σχέσης
µεταξύ των κρατών της Ανατολικής και Μεσηµβρινής
Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών µελών της, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η
ιδιαίτερη κατάσταση στον Μαυρίκιο όσων αφορά τις
κονσέρβες παλαµίδων.
Κοινοποίηση της εκτελεστικής απόφασης αριθ.
ης
2013/460/ΕΕ. της Επιτροπής της 17 Σεπτεµβρίου
2013, σχετικά µε την άρνηση χορήγησης παρέκκλισης
από την απόφαση 2001/822/ΕΚ του συµβουλίου όσον
αφορά τους κανόνες καταγωγής για τη ζάχαρη από το
Κουρασάο.
Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
ης
1011/2013 της επιτροπής της 21 Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες
καταγωγής που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αµερικής, οι οποίες
εφαρµόζονται στο πλαίσιο ποσοστώσεων για ορισµένα
προϊόντα από το Ελ Σαλβαδόρ.

Επιχειρηµατικά νέα
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 Νοέµβριο 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

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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10/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13067 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ PLASSER ΤΗΛ: 210 5297229

ΟΣΕ ΑΕ

743

10/12/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΛ: 213 2041642

Γ.Ν.Α.Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

758

10/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 79/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ: 2310 992598

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΑΠΘ

737

12/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12002/2 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΤΗΛ: 210 5297229

ΟΣΕ ΑΕ
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12/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 45/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ, ΛΕΥΚΟΥ, ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΜΕ
3,5% ΛΙΠΑΡΑ ΚΑΤ΄ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΛ.: 2313 317536

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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13/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆2/03/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ: 213
1514369

ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

740

13/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛ: 2521 350222

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
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16/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΛ: 2521 350228

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ

747

16/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΑ
∆ΥΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ: 213 2161735

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ

761

16/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 49/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2313 317537

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

725

17/12/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΡΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΗΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΌΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΤΗΛ.:2313 323115

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

744

17/12/2013
ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
&
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2041642

Γ.Ν.Α.Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

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.

