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Πυρά ΒΕΘ κατά ∆ασκαλόπουλου
για τις προτάσεις του για αφαίρεση του ΓΕΜΗ από τα
επιµελητήρια
Την έντονη δυσαρέσκεια του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προκάλεσαν αποσπάσµατα του
πρόσφατου υποµνήµατος του ΣΕΒ προς τον υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Κωστή Χατζηδάκη, κατά τα οποία ζητείται η αφαίρεση
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) από τα
επιµελητήρια, ενώ γίνεται και αναφορά στις αρµοδιότητες των
επιµελητηρίων σχετικά µε τις αδειοδοτήσεις.

Έτος 11ο

Τεύχος 37

Το επιχειρείν δεν αντέχει άλλα επώδυνα
µέτρα
Ευφάνταστη, χαρακτηρίζει, την κυβέρνηση ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, µε αφορµή την νεόκοπη πρόταση, που αφορά
και πάλι στους ελεύθερους επαγγελµατίες, και εξετάζει την
επιβολή κεφαλικού φόρου 1.000 ευρώ σε κάθε ατοµική
επιχείρηση και επαγγελµατία, σε συνδυασµό µε το φόρο 35%
από το πρώτο ευρώ και µηδενικό αφορολόγητο.

Συγκεκριµένα στο υπόµνηµα του ο ΣΕΒ αναφέρει ότι η
«δυνατότητα
ενεργοποίησης
των
επιµελητηριακών
οργανώσεων, εκ παραλλήλου, µε τις λοιπές αδειοδοτούσες
αρχές, συνιστά µία εναλλακτική προσέγγιση, είναι όµως βέβαιο
ότι δεν θα αποδώσει τα αναµενόµενα» ενώ για το ΓΕΜΗ ο ΣΕΒ
επισηµαίνει ότι « απαιτείται η µεταφορά της λειτουργίας του
στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου».

«Οι ιδέες στο οικονοµικό επιτελείο για να αυξηθούν τα έσοδα
είναι ανεξάντλητες, την ώρα, µάλιστα, που τα µέτρα για
ανάσχεση της ύφεσης απουσιάζουν. ∆ιερωτώµαι πόσοι
ελεύθεροι επαγγελµατίες θα αποµείνουν τελικά που θα
δύνανται να καταβάλλουν τα χαράτσια που κάθε λίγο η
κυβέρνηση, υπό την πίεση της τρόικας, σκαρφίζεται» αναφέρει
ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραµµίζοντας ότι οι δραµατικές
περικοπές που έρχονται στα εισοδήµατα των µισθωτών –
συνταξιούχων θα δώσουν τη χαριστική βολή στην κατανάλωση.

«Όσοι κάνουν προτάσεις προς το υπουργείο Ανάπτυξης καλά
θα κάνουν να ασχοληθούν µετά του οίκου τους και να µην
κάνουν προσπάθειες προκειµένου να συµβάλλουν στη
συρρίκνωση του επιµελητηριακού θεσµού που σήµερα, εν
µέσω της πρωτοφανούς δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας που
διανύουµε, µπορεί να συνδράµει ουσιαστικά για την ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
υπογραµµίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ.
∆ασκαλόπουλος ξεπερνά τα εσκαµµένα βάζοντας στο
στόχαστρο του τα επιµελητήρια.

«Πως είναι δυνατόν σε µία καθηµαγµένη αγορά η πολιτεία να
επιβάλλει ανηλεώς νέα επώδυνα µέτρα;» τονίζει ο κ.
Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι τόσο η προσοχή των
εταίρων µας όσο και της κυβέρνησης πρέπει να στραφεί στην
ανάπτυξη, που επί του παρόντος παραµένει µόνο ως
ευχολόγιο. «Όσα σκληρά µέτρα και αν εφαρµοστούν, αν δεν
υπάρξει αλλαγή πλεύσης από τους εταίρους και δανειστές µας
για την αποµείωση του χρέους της χώρας µας, προκειµένου
αυτό να καταστεί βιώσιµο, όλες οι θυσίες του ελληνικού λαού
θα πάνε χαµένες» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

«Είναι άξιο απορίας γιατί ο κ. ∆ασκαλόπουλος επιµένει µετ’
επιτάσεως στην απαξίωση του επιµελητηριακού θεσµού, τον
οποίο ούτε γνωρίζει, αλλά ούτε και τον αφορά» αναφέρει ο κ.
Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι «τα επιµελητήρια µέσα
από τη µακρά πορεία τους έχουν συµβάλει αποτελεσµατικά για
την εξυπηρέτηση της επιχειρηµατικότητας. Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αυτοαπογραφής των
επιχειρήσεων, η οποία έλαβε παράταση, τα αρµόδια τµήµατα
των επιµελητηρίων δέχτηκαν πλήθος κόσµου τον οποίο
εξυπηρέτησαν µε υψηλή επάρκεια».
ΟΑΕΕ
Στα πλαίσια αναβάθµισης των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ,
αποφασίστηκε η σύσταση και πιλοτική λειτουργία Γραφείου
Συµβούλου για ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υποθέσεις,
από την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012.
Σκοπός του Γραφείου είναι η έγκυρη, ευρεία και στοχευµένη
ενηµέρωση των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων του
ΟΑΕΕ.
Το Γραφείο θα λειτουργεί µία µέρα την εβδοµάδα και
συγκεκριµένα κάθε Τετάρτη από 8:30πµ έως 14:00, στην Α΄
ης
Α
Περιφερειακή ∆/νση ΟΑΕΕ Θεσ/νίκης, 26 Οκτωβρίου 8 ,
ο
στον 1 όροφο.

ΒΕΘ: 1.407 βιοτεχνίες κατέβασαν ρολά στο
εννεάµηνο του 2012
Εγκλωβισµένη στη µέγγενη της παρατεταµένης ύφεσης
βρίσκεται η βιοτεχνία µε τα λουκέτα να διαδέχονται το ένα, το
άλλο. Από τις αρχές του έτους µέχρι και τις 30 Σεπτεµβρίου
1.407 επιχειρήσεις του χώρου αποχαιρέτησαν την ενεργό
δράση, µε την πλειονότητα αυτών (919 επί συνόλου) να
χαρακτηρίζονται ασύµφορες.
Μεγάλος χαµένος, για πολλοστή φορά οι ατοµικές επιχειρήσεις,
καθώς κατά το εννεάµηνο του τρέχοντος έτους 1.125
επιχειρήσεις έπαυσαν τη λειτουργία τους. Ο αριθµός των
λουκέτων που αυξάνονται µε µαθηµατική ακρίβεια αποτελεί
συνέχεια της προηγούµενης, ιδιαίτερα, κακής χρονιάς για το
επιχειρείν οπότε κατά το εννεάµηνο του 2011, 1.445
επιχειρήσεις διαγράφηκαν από το µητρώο του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

.
Παράταση αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
Κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
(Κ.Ε.Ε.Ε), των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ των Επιµελητηρίων αλλά
και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, υπέγραψε την 1-10-2012
απόφαση µε την οποία παρατείνονται οι προθεσµίες για την
απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής:
Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσµία
υποβολής ορίζεται ως εξής:
• Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
• Μέχρι την 3η Νοεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
• Μέχρι την 10η Νοεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
• Μέχρι την 17η Νοεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
• Μέχρι την 24η Νοεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
• Μέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
• Μέχρι την 8η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
• Μέχρι την 15η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
• Μέχρι την 22η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
• Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.
Για τους αστικούς συνεταιρισµούς και τα υποκαταστήµατα
ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσµία
υποβολής είναι από 1η Νοεµβρίου 2012 έως τις 29 ∆εκεµβρίου

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα αναφορικά και µε τις εγγραφές
καθώς κατά το εξεταζόµενο διάστηµα του 2012, 517
επιχειρήσεις έκαναν έναρξη, έναντι 595 το αντίστοιχο περσινό
διάστηµα. Συγκεκριµένα καταγράφηκε µείωση κατά 13%. «Η
ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αποτυπώνεται
µε τον πιο ηχηρό τρόπο στις εγγραφές και διαγραφές των
βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης» σηµειώνει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «ο
ιδιωτικός τοµέας δεν έχει άλλες αντοχές, έχει στραγγίξει.
Το µόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να αναλώνεται σε
ανελέητες φοροεπιδροµές επί δικαίων και αδίκων και σε
πρωτοφανή λιτότητα. Και η λιτότητα πρέπει να έχει ένα όριο».
«Αν δεν ληφθούν πολιτικές αποφάσεις και δεν γίνει ουσιαστική
και σοβαρή διαπραγµάτευση µε τους εταίρους-δανειστές µας,
για το ότι το εξοντωτικό πρόγραµµα που µας έχει επιβληθεί
δεν µπορεί να υλοποιηθεί, η χώρα θα συνεχίσει να βουλιάζει
στο τέλµα. Αναρωτιέµαι αν υπάρχει τέλος στο απύθµενο
πηγάδι που βουλιάζουµε» λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
του ΒΕΘ υπογραµµίζοντας ότι είναι εγκληµατικές οι οριζόντιες
περικοπές µισθών και η επιβολή φορολογικού συντελεστή
στο 35% από το πρώτο ευρώ και µηδενικό αφορολόγητο για
τις ελεύθερους επαγγελµατίες.
Κλείνουν γιατί δεν αντέχουν ….άλλο
Στο µεταξύ, δεν έχουν τέλος όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του ΒΕΘ οι επιχειρήσεις που οδηγούνται σε παύση της
λειτουργίας τους καθώς κρίνονται ασύµφορες. Στο εννεάµηνο
του 2012 919 επιχειρήσεις κρίθηκαν ασύµφορες, έναντι 835
στο αντίστοιχο περσινό διάστηµα, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 10%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο κατά το φετινό
εννεάµηνο όσο και κατά το περσινό 16 επιχειρήσεις
κατέβασαν ρολά καθώς κήρυξαν πτώχευση.
Με τον ΟΠΕ στο Ιράν

Εκδήλωση ΟΛΘ
Η ΟΛΘ ΑΕ οργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου
2012, στην αίθουσα του Εµπορικού Επιµελητηρίου του Νις της
Σερβίας, και ώρα 10:00, στην οποία θα παρουσιάσει τις
δυνατότητες και τις προοπτικές συνεργασίας της ΟΛΘ ΑΕ µε τις
επιχειρήσεις της Νότιας Σερβίας που ενδιαφέρονται για τη
διακίνηση φορτίων από το Λιµένα Θεσσαλονίκης.
Η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ προγραµµατίζει συναντήσεις:
• µε τη διοίκηση του Εµπορικού Επιµελητηρίου, την
Τρίτη το απόγευµα, 16-10-2012
• µε την Ελεύθερη Ζώνη PIROT, την Πέµπτη 10:00 πµ,
18-10-2012
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την ΟΛΘ ΑΕ [κος
∆. Μακρής, τηλ. 2310593132, fax: 2310530729, e-mail:
dmakris@thpa.gr].

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ ΑΕ), στο
πλαίσιο του προγράµµατος δράσης του για το 2012,
διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή 8 – 12 ∆εκεµβρίου 2012
στην Τεχεράνη του Ιράν.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι:
• Βιοµηχανικοί εξοπλισµοί
• ∆οµικά υλικά
• Ηλεκτρολογικό-ηλεκτρικό υλικό
• Αγροτικός εξοπλισµός
• Προϊόντα ελαφριάς βιοµηχανίας
• Χηµικά προϊόντα
• Φαρµακευτικά προϊόντα
• Καλλυντικά
• Τρόφιµα-ποτά (εκτός αλκοολούχων)
Το κόστος συµµετοχής είναι 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ανά
εταιρία και περιλαµβάνει:
• Ατοµικό πρόγραµµα επιχειρηµατικών συναντήσεων
από εξειδικευµένη ιρανική εταιρία συµβούλων
• ∆ιερµηνεία-γραµµατειακή υποστήριξη
• Ενοικίαση αιθουσών για την πραγµατοποίηση των
επιχειρηµατικών συναντήσεων.

Αναδιατυπώνεται ο πίνακας 1 - ως προς τα είδη 1,2,7 – και ο
πίνακας 3 – ως προς το είδος 4 – του άρθρου 1 της Α.∆.3/12
(ΦΕΚ 2432Β/4-09).

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής (το
αργότερο µέχρι 16 Οκτωβρίου 2012) οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κος Μπούζος, τηλ.:
2310510047, fax: 2310510046, e-mail: kleo@hepo.gr].

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Λισσαβώνα ενηµερώνει σχετικά
µε την αγορά υποδηµάτων στην Πορτογαλία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Αυστραλία www.agora.mfa.gr/pt102 ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑ∆Α»
Πόλη: Χανιά
Ηµεροµηνία: 19 – 21/10/2012
Εκθέµατα:
γαστρονοµία,
αγροτουρισµός,
ελληνική
παραδοσιακή κουζίνα, ελληνικό µπακάλικο, νέες καλλιέργειες
Πληροφορίες: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Στρατηγικού
Σχεδιασµού, τηλ. 2103610265, fax. 21036110276, site.
www.edpa.gr

MERSIN CITRUS FESTIVAL

Σεµινάριο Πράσινου Marketing

Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του
Προξενείου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη προσκαλεί στελέχη
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των
εσπεριδοειδών να συµµετέχουν στη διοργάνωση που θα
πραγµατοποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας
στο πλαίσιο της έκθεσης Mersin Citrus Festival, 17 έως 18
Νοεµβρίου 2012, και η οποία περιλαµβάνει επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο και συναντήσεις µε τους παραγωγούς.
Το Τουρκικό υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαµονής ενός
εκπροσώπου από κάθε επιχείρηση, για τρεις νύχτες (1518/11/2012), σε ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής (το
αργότερο µέχρι 1-11-2012) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Γραφείο ΟΕΥ του Προξενείου της Τουρκίας
στη Θεσσαλονίκη [τηλ. 2310254460, fax 2310254448, e-mail
Selanik@ekonomi.gov.tr, www.mersinnarenciyefestivali.com ].

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ σε συνεργασία µε τη HIGH FIDELITY AE
διοργανώνουν, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
ECOMARK «Πράσινο marketing για την προώθηση ΟικοΒιοµηχανικών Πάρκων», το Σεµινάριο Πράσινου Marketing για
ΒΕΠΕ και ΜµΕ εγκατεστηµένες σε ΒΕΠΕ, την Τετάρτη, 10
Οκτωβρίου 2012, στις 10:00, στην αίθουσα Ζέφυρος του
ΕΚΕΤΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΕ κατά τις ώρες 10:00-14:00 [υπεύθυνη: κα Αθηνά Μαντίδη,
τηλ. 2310463931, fax 2310486203, e-mail mantidi@anatoliki.gr,
site www.anatoliki.gr , www.ecomarkproject.eu ].

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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6/11/2012,,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/2012, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙ∆ΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΣΥΣΣΙΤΙΟ)"
ΤΗΛ 210-7675444
6/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12048, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΩΝ. ΤΗΛ 210-5225770

ΟΣΕ

6/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12049, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ Α/Α ΜΑΝ ΚΑΤ.200. ΤΗΛ 210-5225770
6/11/2012,,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ".ΤΗΛ 23823-50522
8/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12050, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ Α/Α ΜΑΝ ΚΑΤ.2000. ΤΗΛ 210-5225770
8/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12051, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΚΤΥΛΙΩΝ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ .
ΤΗΛ 210-5225770
13/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12047, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΜΑΝ∆ΑΛΩΣΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ 20).
ΤΗΛ 210-5225770
16/11/2012,ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ,∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΤΗΛ 210-4064499
19/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.ΤΗΛ 2313-307184
19/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ
"ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΤΗΛ 210-6981079
19/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΤΗΛ 210-3459946
19/11/2012,ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 3/2012,∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
∆/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΗΛ.:210-6476083/6068
21/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΦΤΑ
(67) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ)
ΤΗΛ 210-6915552
21/11/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
ΤΗΛ 2310-685111
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΟΣΕ
ΟΣΕ

ΟΣΕ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Γ.Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆/ΝΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

