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Ευκαιρία για ανάπτυξη ζητά από τον πρωθυπουργό
κ.Α.Σαµαρά το ΒΕΘ

Στήριξη της επιχειρηµατικότητας ζητά το ΒΕΘ από το
υπουργείο Ανάπτυξης

Η ανάγκη επανεκκίνησης της παραγωγικής µηχανής της
χώρας, αλλαγής του σηµερινού αναπτυξιακού µοντέλου που
αποδείχθηκε αναποτελεσµατικό και υιοθέτησης νέων
αποδοτικών δράσεων προς όφελος της οικονοµίας
επισηµαίνεται, µεταξύ άλλων, σε σχετικό υπόµνηµα του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προς τον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά. Το υπόµνηµα επέδωσε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη
διάρκεια συνάντησης των παραγωγικών φορέων της
Θεσσαλονίκης µε τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου.

Λήψη ικανών πρωτοβουλιών προκειµένου η χώρα να καλύψει
το χαµένο έδαφος και το επιχειρείν να βρεθεί εκ νέου στο
επίκεντρο των εξελίξεων, ζητά µε υπόµνηµα του το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) από τον υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων Κωστή Χατζηδάκη. «Αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα
για την ανάπτυξη, η χώρα δεν θα µπορέσει να µπει σε τροχιά
ανάκαµψης και οι επιχειρήσεις θα βουλιάζουν ολοένα και
περισσότερο σε τέλµα. Μέχρι σήµερα η ανάπτυξη παραµένει
µόνο ως ευχολόγιο και φιλόδοξη εξαγγελία. Έστω και την
ύστατη στιγµή οι αποφασιστικές δράσεις για την ανάπτυξη
πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τις πολιτικές που
θα ακολουθηθούν, ώστε να βγει η χώρα από την
παρατεταµένη ύφεση. Η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει τη
χαµένη της αξιοπιστία τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στο
εξωτερικό» υπογράµµισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησης των
παραγωγικών φορέων της πόλης µε τον Κωστή Χατζηδάκη.

«Η χώρα χρειάζεται µία ευκαιρία για ανάπτυξη, µία ευκαιρία για
να σταθεί στα πόδια της και να παύσει να αποτελεί τον παρία
της ΕΕ. Μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον που βιώνουµε γίνεται
πλέον επιτακτική η ανάγκη για τη διαµόρφωση ενός
ορθολογικού, παραγωγικού και κυρίως εξωστρεφούς
αναπτυξιακού µοντέλου για το κράτος και τις επιχειρήσεις. Στο
νέο περιβάλλον που δηµιουργείται ο ιδιωτικός τοµέας και δη οι
ΜµΕ µπορούν και πρέπει να αναλάβουν κεντρικό ρόλο. Βασική
προϋπόθεση, όµως, είναι να επιβιώσουν. Χρειάζονται οξυγόνο.
Χρειάζονται ρευστότητα, την οποία η πολιτεία οφείλει να
εξασφαλίσει» σηµείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ προτείνοντας
µάλιστα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της
ρευστότητας της αγοράς, τη δηµιουργία ενός νέου τύπου
επιταγών, εγγυηµένων, από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ η πιστοληπτική ικανότητα
του ενδιαφερόµενου θα είναι το βαρόµετρο για το ύψος των
επιταγών που, προτείνεται, να εκδίδονται µε την εγγύηση των
τραπεζών.
Όπως αναφέρεται πάντως και στο υπόµνηµα εκείνο που
προέχει είναι η πλήρης αναδιοργάνωση του τραπεζικού
συστήµατος, µε στόχο τη δηµιουργία δύο ισχυρών τραπεζικών
πυλώνων (ενός δηµοσίου και ενός ιδιωτικού). Τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να απαλλαχθούν,
νοµοθετικά, από την υποχρέωση κάλυψης των κρατικών
ελλειµµάτων και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην
εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας στις επιχειρήσεις, µε
ικανοποιητικούς όρους.
Στο υπόµνηµα του το ΒΕΘ, µεταξύ άλλων, ζητά :
•

Βελτίωση
του
επιχειρηµατικού
και
επενδυτικού
περιβάλλοντος ώστε να δηµιουργηθούν νέες επενδύσεις
(στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η απλοποίηση των
διαδικασιών ίδρυσης και επέκτασης επιχειρήσεων, η
αντιµετώπιση της πολυνοµίας, η επιτάχυνση των
διαδικασιών απονοµής της δικαιοσύνης και η µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών).

Όπως αναφέρεται στο υπόµνηµα του ΒΕΘ για να µην
υπάρξουν και νέα δυσάρεστα αποτελέσµατα για το επιχειρείν
θα πρέπει άµεσα να υλοποιηθούν:
Η αξιοποίηση του ΕΤΕΑΝ για τις ανάγκες της αγοράς,
των µικρών και των πολύ µικρών επιχειρήσεων, µε την
απεµπλοκή των σχετικών κονδυλίων.
Στοχευµένες αλλαγές στον επενδυτικό νόµο, στο πλαίσιο
των ευρύτερων αλλαγών για την διευκόλυνση των
επενδύσεων.
Αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ προκειµένου να
διοχετευθούν στην πραγµατική οικονοµία. Λαµβάνοντας
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει
πιστοληπτική ικανότητα ΑΑΑ, θα µπορούσε η ελληνική
κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί την επιπλέον προσφορά
κεφαλαίων µε τη διαδικασία της µόχλευσης, αλλά και µε
άλλους τρόπους, ώστε τα συνολικά κονδύλια να
αυξηθούν. Μάλιστα, προκειµένου να διασφαλισθεί η
διοχέτευση στην πραγµατική οικονοµία των κονδυλίων
αυτών, η διαχείριση θα µπορούσε να γίνει από την
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Τα
κονδύλια αυτά, µε τη συνδροµή της ΚΕΕΕ και µέσω του
δικτύου των τοπικών επιµελητηρίων, θα διατεθούν, µέσα
από συγκεκριµένο ελεγκτικό µηχανισµό καταβολής,
προκειµένου να ενισχυθεί η πραγµατική οικονοµία και οι
παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που µε τη
σειρά τους θα προσφέρουν θέσεις εργασίας.

•

Επίλυση του τεράστιου προβλήµατος που αντιµετωπίζουν
χιλιάδες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά στην είσπραξη και την
απόδοση του ΦΠΑ.
Είναι τεράστιος
ο αριθµός των επιχειρήσεων που
καλούνται να αποδώσουν ΦΠΑ, που δεν έχουν εισπράξει.
«Η κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί στην τροποποίηση
της ισχύουσας νοµοθεσίας, προωθώντας ρύθµιση, η
οποία θα προβλέπει την κατάργηση των κυρώσεων προς
τους επιχειρηµατίες που αποδεδειγµένα
δεν έχουν
εισπράξει ΦΠΑ που το κράτος τους καλεί να καταβάλλουν.
∆εν µπορούµε να απαιτούµε από τις επιχειρήσεις να είναι
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, όταν το κράτος κάνει
ακριβώς το αντίθετο. Είναι ζήτηµα δικαιοσύνης να γίνει
ταχύτατα η εξόφληση των οφειλών του κράτους προς τις
επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα 6,5 δις ευρώ»
υπογραµµίζεται στο υπόµνηµα.

•

Ανακούφιση όλων των επιχειρηµατιών, που δεν έχουν τη
δυνατότητα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς
τον ασφαλιστικό τους φορέα. Το ΒΕΘ προτείνει τη
διατήρηση του δικαιώµατος ιατρικής περίθαλψης,
τουλάχιστον για δύο χρόνια, για τους βιοτέχνες που
οφείλουν εισφορές στον ΟΑΕΕ.

•

∆ηµιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήµατος που
δεν θα βάζει στο στόχαστρο του µόνον τους συνήθεις
υπόπτους,
αλλά
αυτούς
που
εκ
συστήµατος
φοροδιαφεύγουν.

•

Μείωση του βασικού συντελεστή εταιρικού φόρου στο
15%, µείωση της υπερβολικής επιβάρυνσης για τα
νοικοκυριά
και τις
επιχειρήσεις,
ενίσχυση
της
αποτελεσµατικότητας
του
φοροελεγκτικού
και
εισπρακτικού
µηχανισµού,
εκσυγχρονισµό
και
απλοποίηση του συστήµατος, πάταξη της διαφθοράς σε
όλα
τα
επίπεδα,
µείωση
της
γραφειοκρατίας,
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών.

•

Εξυγίανση της δηµόσιας διοίκησης, χωρίς άλλες αναβολές

Τέλος στο υπόµνηµα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που
µπορούν να διαδραµατίσουν τα επιµελητήρια. «Τα
επιµελητήρια, µε το δεδοµένο της οικονοµικής και διοικητικής
τους αυτοτέλειας, έχουν όλα εκείνα τα πλεονεκτήµατα που τους
επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς να επιβαρύνουν στο
παραµικρό τον κρατικό προϋπολογισµό, αφού δεν
επιχορηγούνται από αυτόν. Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για
να διευρυνθούν οι αρµοδιότητες των επιµελητηρίων,
προκειµένου να προσφέρουν µεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών
προς τα µέλη τους και την επιχειρηµατική κοινότητα ευρύτερα»
επισηµαίνεται στο εν λόγω υπόµνηµα.

Ζητήσεις Ξένων Χωρών
Metusan Yapi Elemanlari San.Tic.Ltd.
Merkez Mah.Ayazma yolu cad.15/2 Kagithane, 34406 Instabul,
Tyrkey
+902122951100
+902122951199
metusan@metusan.com, unal@metusan.com
www.metusan.com
∆ραστηριοποιείται στον τοµέα αποστράγγισης και
αποχετεύσεων.
Ζητάει συνεργάτες και επενδυτές

Να δοθεί λύση στο πρόβληµα που έχει προκύψει µε
εγκεκριµένα προγράµµατα που έχουν κολλήσει, καθώς
κατά την έγκριση τους είχαν ως προαπαιτούµενο τη
διατήρηση συγκεκριµένου αριθµού προσωπικού ή την
πρόσληψη
συγκεκριµένου
αριθµού
ατόµων
προκειµένου να υλοποιηθούν.
Ωστόσο οι συνθήκες στην αγορά έχουν αλλάξει. Θα
πρέπει να υπάρξει µέριµνα από την πολιτεία
προκειµένου
τα
εν λόγω προγράµµατα
να
ξεµπλοκάρουν βάζοντας ως πλαφόν τη µείωση του
προσωπικού
κατά
10%,
έναντι αυτού
που
απασχολούνταν κατά τη διάρκεια της έγκρισης.
Επιχειρηµατικό περιβάλλον
Αναφορικά µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον το ΒΕΘ
επισηµαίνει ότι «µία πρωτοβουλία που θα µπορούσε να
συµβάλει καθοριστικά για την βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος και ενθάρρυνσης νέων επενδύσεων είναι η
δηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών στις παραµεθόριες
περιοχές, µε πρόβλεψη συγκεκριµένων κινήτρων για
επενδύσεις αλλά και δεσµεύσεων των επενδυτών για τη
στήριξη των τοπικών οικονοµιών».
Ενοποίηση φορέων - Έργα υποδοµής
Ιδιαίτερη αναφορά στο υπόµνηµα του ΒΕΘ γίνεται, µεταξύ
άλλων, στην ενοποίηση φορέων αλλά και στα έργα
υποδοµής της Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται στο
υπόµνηµα «στο πλαίσιο της προγραµµατικής δέσµευσης της
κυβέρνησης για περιορισµό ενοποιείται σε έναν ενιαίο φορέα
εξωστρέφειας, η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης µε τη
HELEXPO και τον ΟΠΕ. Ο νέος φορέας που θα προκύψει
µπορεί να αποτελέσει µία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την
ελληνική οικονοµία. Ωστόσο, βασική παράµετρος είναι να
στηθεί µεθοδικά σε στέρεα θεµέλια που θα εξασφαλίζουν τη
βιωσιµότητα του και τον ουσιαστικό και ευέλικτο ρόλο του
για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας».
Επιτάχυνση στις εργασίες για την ολοκλήρωση του µετρό
ζητά το ΒΕΘ υπογραµµίζοντας ότι το έργο λιµνάζει µε τις
καθυστερήσεις να διαδέχονται η µία την άλλη. «Θα πρέπει
άµεσα να βρεθεί λύση καθώς τα εµπορικά καταστήµατα
πέραν της οικονοµικής κρίσης έχουν να αντιµετωπίσουν και
το φαινόµενο της… λαµαρίνας που τους στερεί πελάτες,
καθώς η πρόσβαση σε αυτά είναι συχνά δυσχερής»
υπογραµµίζει το επιµελητήριο.
Ως «έξυπνο» εργαλείο για την ανάπτυξη της πόλης
χαρακτηρίζει το ΒΕΘ τη Ζώνη Καινοτοµίας της
Θεσσαλονίκης τονίζοντας ότι «ξεκίνησε ως φιλόδοξη ιδέα.
Είναι αλήθεια ότι το εγχείρηµα αντιµετώπισε αρκετά
προβλήµατα και δεν προχώρησε µέχρι σήµερα. Ωστόσο, το
σκηνικό θα πρέπει να αλλάξει, καθώς οι συνέργειες που θα
µπορούσαν να αναπτυχθούν γύρω από τον πόλο που θα
δηµιουργούσε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας θα ήταν ένα
ισχυρό εργαλείο για την αύξηση του ΑΕΠ και τη βελτίωση
της απασχόλησης».
Παραεµπόριο
Στο µεταξύ, την ανάγκη άµεσης δράσης για την πάταξη του
παραεµπορίου, που έχει λάβει µορφή χιονοστιβάδας µε
αποτέλεσµα να απειλεί την οµαλή λειτουργία της αγοράς και
τη βιωσιµότητα των νοµίµων επιχειρήσεων, επισηµαίνει το
ΒΕΘ. «Η δηµιουργία Σώµατος Ελέγχου και ∆ίωξης
Παραεµπορίου (ΣΕ∆ΙΠ) θα αποτελούσε µία φερέγγυα
επιλογή για τη λύση του προβλήµατος καθώς µέχρι σήµερα
η διασπορά των αρµοδιοτήτων δίωξης παραεµπορίου και η
απουσία ενός κεντρικού ενιαίου φορέα για την υλοποίηση
του σχετικού έργου, δηµιουργούν συναρµόδιων υπηρεσιών
σε ένα όργανο, το οποίο επικαλύψεις, καθιστώντας το
σχετικό έργο, στην ουσία, αναποτελεσµατικό. Σηµειώνεται
ότι η εν λόγω πρόταση αποτελεί πρόταση της ΚΕΕΕ, η
οποία επισηµαίνει την ανάγκη συγκέντρωσης όλων των
αρµοδιοτήτων των θα υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»
αναφέρεται στο υπόµνηµα του ΒΕΘ.

Επιχειρηµατικές Συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού (ΟΠΕ) στο πλαίσιο του
έργου «BLACΚ SEA TRADENET»
του Κοινού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μαύρης Θάλασσας 20072013 στο οποίο συµµετέχει, πρόκειται να διοργανώσει
επιχειρηµατικές συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη στις 18 & 19
Σεπτεµβρίου 2012 µε τη συµµετοχή επιχειρήσεων από τις
χώρες της Ρουµανίας, Αρµενίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας και
Ελλάδας, στο MEDITERANEAN HOTEL.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η προβολή των ευκαιριών
επενδυτικής και οικονοµικής συνεργασίας στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας µεταξύ των φορέων και επιχειρήσεων
των εν λόγω περιοχών καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κα
Τσιρώνη Ελένη, τηλ.2310 510047, fax 2310 510046, e-mail:
tsironi@hepo.gr].

Εκθέσεις στον Κόσµο
ARTE
LISBOA
Contemporary
Art
Fair
Πόλη:
Λισσαβώνα,
Πορτογαλία
Ηµεροµηνία: 21 – 25 Νοεµβρίου 2012
Εκθέµατα: Σύγχρονη τέχνη
Πληροφορίες: FIL, τηλ. 00351 218921500, fax. 00351
218921555

Συνέδρια στην Ελλάδα
Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την επιβολή
∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και Συγγενών
∆ικαιωµάτων στο ∆ιαδίκτυο µεταξύ των ∆ικαιούχων και
Παροχών Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου
Η UNESKO, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και ο Οργανισµός Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας
διοργανώνουν διεθνές συνέδριο µε θέµα
«Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την επιβολή
∆ικαιωµάτων στο ∆ιαδικτύου µεταξύ των ∆ικαιούχων
και Παροχών Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου» την Παρασκευή
28 Σεπτεµβρίου από τις 9:00-16:00 και το Σάββατο 29
Σεπτεµβρίου από τις 10:00 έως τις 14:30 στο Νέο Μουσείο
της Ακρόπολης στην Αθήνα.
Το συνέδριο αποτελείται από τρεις ενότητες οι οποίες
αναφέρονται στις απόψεις των κρατικών φορέων που
αφορούν σε θέµατα προσωπικών δεδοµένων, στις εξελίξεις
και τις τάσεις σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ε.Ε, και
τέλος στις απόψεις των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης
και προστασίας που διαχειρίζονται δικαιώµατα δικαιούχων.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις
συµµετοχής σχετικά µε το συνέδριο επικοινωνήστε µε τον
Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στο τηλ.: 213 2147800
ή στο info@opi.gr..

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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25/09/2012,ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ∆ΥΟ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ &
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" ΤΗΛ 210-5272206
27/09/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04/12, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΣ.
ΤΗΛ 210-3459946
2/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 6/2012, ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (1). ΤΗΛ 2310-381080
3/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
"ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.ΤΗΛ 25313-51551/51351
9/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2011 ,ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ" ΤΗΛ 26950-22245
10/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/25-07-12, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ-ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΤΗΛ 213-2054326
10/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ" . ΤΗΛ 2421-351133

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ "ΘΗΣΕΑΣ"
424 ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ.Ν ΣΙΜΑΣΝΟΓΛΕΙΟ

Γ.Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν ΒΟΛΟΥ
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

