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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρισκόµαστε στην ανατολή µίας νέας, δύσκολης χρονιάς. Ας
προσπαθήσουµε να τη µετατρέψουµε σε ευκαιρία αλλά και
εφαλτήριο για πιο αισιόδοξες ηµέρες.
Μέσα από συστηµατική εργασία µπορούµε να βάλουµε τα
θεµέλια για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία ελπιδοφόρων
προοπτικών για το µέλλον των επιχειρήσεων µας και
προπάντων των οικογενειών µας.
Στην προσπάθεια της επιχειρηµατικής κοινότητας για πιο
ευοίωνες ηµέρες, το ΒΕΘ θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός
στους προβληµατισµούς και στις ανησυχίες των µελών του,
προτείνοντας και δίνοντας λύσεις όπου δύναται.
Όλοι µαζί µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο
αύριο.
Από καρδιάς ευχές για ένα εποικοδοµητικό 2013.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ανοικτά τα Εµπορικά Καταστήµατα της Θεσσαλονίκης
την Κυριακή 23 & την Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου 2012 από
τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευµα
Ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενηµερώνει ότι
σύµφωνα µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, «Επιτρέπεται η
λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων κατά τις δύο
τελευταίες Κυριακές του έτους, δηλαδή στις 23 και στις 30
∆εκεµβρίου, σε προαιρετική πάντοτε βάση και µε τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. Η ρύθµιση γίνεται µε
στόχο την τόνωση της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο
και τη διευκόλυνση των καταναλωτών».

Στις 16 και 17 Μαΐου 2013 το 1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηµατικό Forum Ερµής, στη Θεσσαλονίκη
Ανοίγουν φτερά για την αγορά της Ρωσίας 15 ελληνικά
επιµελητήρια
Πράξη την άποψη ‘η κρίση γεννά ευκαιρίες’ κάνουν
δεκαπέντε ελληνικά επιµελητήρια και δύο επιχειρηµατικοί
φορείς, οι οποίοι σε συνεργασία µε το Ελληνο-Ρωσικό Κέντρο
Ερµής και τη σύµπραξη ρωσικών επιµελητηρίων και
επιχειρηµατικών φορέων της Ρωσίας διοργανώνουν το 1ο
Ελληνο-Ρωσικό Επιχειρηµατικό Forum Ερµής, που θα
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 16 και 17 Μαΐου του
2013.
Τα ελληνικά επιµελητήρια που υλοποιούν το εγχείρηµα- τα
περισσότερα εδρεύουν στη Βόρεια Ελλάδα - είναι:
το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), το
Επιµελητήριο Σερρών, το Επιµελητήριο Χαλκιδικής, το
Επιµελητήριο Έβρου, το Επιµελητήριο Κοζάνης, το
Επιµελητήριο Καβάλας, το Επιµελητήριο Πιερίας, το
Επιµελητήριο Τρικάλων, το Εµπορικό Επιµελητήριο
Γρεβενών, το Επιµελητήριο Μαγνησίας, το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ροδόπης, το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ∆ράµας, το Επιµελητήριο
Κέρκυρας και το Επιµελητήριο Ξάνθης. Υποστηρικτές της
προσπάθειας είναι ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου
Ελλάδας (ΣΒΒΕ) και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδας (ΣΕΒΕ).
Από την πλευρά της Ρωσίας, συµµετέχουν το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Ρώσικης Οµοσπονδίας, το
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Μόσχας, το
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αγίας Πετρούπολης,
ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων και Επιχειρηµατιών Αγίας
Πετρούπολης και το Enterprise Europe Network Αγίας
Πετρούπολης.

Φιλικά διακείµενη προς τα ελληνικά προϊόντα
η Ρωσία
Στα πλεονεκτήµατα της αγοράς της Ρωσίας αναφέρθηκε ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος. “Η Ρωσία παρουσιάζει
µεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς
εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα µεταξύ των οποίων το
µέγεθος της και η γεωγραφική της γειτνίαση µε την Ευρώπη.
Παράλληλα η σταθερή οικονοµική ανάπτυξη των τελευταίων
ετών και η αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών
δηµιουργούν κίνητρα για τους επενδυτές, που ενδιαφέρονται
να εισέλθουν στην ραγδαία αναπτυσσόµενη αγορά της
Ρωσίας. Το κυριότερο, όµως, είναι ότι η Ρωσία είναι µία
αγορά φιλικά διακείµενη προς τα ελληνικά προϊόντα.
Ενδεικτικό της θετικής διάθεσης που εκδηλώνουν οι ρώσοι
καταναλωτές για τα ελληνικά προϊόντα είναι ότι σύµφωνα µε
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι ελληνικές
εξαγωγές προς τη Ρωσία εµφάνισαν το πρώτο εξάµηνο του
2012 άνοδο 34%, ενώ πέρυσι η αύξηση ανήλθε σε 27%»
σηµείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι είναι
δεδοµένο ότι «οι προκλήσεις στο συνεχώς µεταβαλλόµενο
οικονοµικό και κοινωνικό - πολιτικό περιβάλλον, στο οποίο
ζούµε επιτάσσει µία συντονισµένη προσπάθεια για ανταλλαγή
εµπειριών και σύναψη νέων συνεργασιών προκειµένου να
προχωρήσουµε µε σιγουριά για την επόµενη ηµέρα».
Στη δυναµική της συνεργασίας Ελλάδας – Ρωσίας
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνο-Ρωσικού Κέντρου
Ερµής και πρόεδρος του επιµελητηρίου Σερρών Χρήστος
Μέγκλας, ο οποίος υπογράµµισε ότι στόχος είναι το ελληνορωσικό forum να καθιερωθεί ως θεσµός προκειµένου να
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο.
ου
«Η διοργάνωση του 1 Ελληνο-Ρωσικού Επιχειρηµατικού
forum Ερµής, αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνο-Ρωσικού
Κέντρου Ερµής, ενός φορέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που σκοπό έχει, την προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων
ελληνικών προϊόντων στην ρωσική αγορά. Ιδρυτικά µέλη του
Ελληνο-Ρωσικού Κέντρου Ερµής, είναι τα Επιµελητήρια:
Σερρών, Χαλκιδικής και Καβάλας» επισήµανε ο κ. Μέγκλας
υπογραµµίζοντας ότι forum όπως αυτό που θα
πραγµατοποιηθεί το Μάιο του 2013, µόνον οφέλη µπορούν
να αποφέρουν στους συµµετέχοντες αλλά και στους
υποστηρικτές τους.
Την πρόθεσή του δήµου Θεσσαλονίκης να στηρίξει το forum
αναφέρει σε επιστολή του ο δήµαρχος της πόλης Γιάννης
Μπουτάρης, υπογραµµίζοντας ότι «οποιαδήποτε ενέργεια
αφορά στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας και στην
ενίσχυση των διεθνών επιχειρηµατικών συνεργασιών,
συµβάλλει αποφασιστικά στην ανάκαµψη και την έξοδο από
την ύφεση».

B2B συναντήσεις
Στόχος του forum είναι η προώθηση των εξαγωγών των
ελληνικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά, αλλά και η
δραστηριοποίηση Ρώσων επιχειρηµατιών στην ελληνική
αγορά. Η διοργάνωση αναµένεται να αποτελέσει σηµαντικό
γεγονός όχι µόνο για την Θεσσαλονίκη και το επιχειρείν της
πόλης, αλλά ευρύτερα για τον επιχειρηµατικό κόσµο της
χώρας και κατ’ επέκταση της παγκόσµιας αγοράς.
Το µεγαλύτερο µέρος του forum θα καλυφθεί από Β2Β
συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηµατιών.
Παράλληλα, θα γίνουν προτάσεις επενδύσεων στους τοµείς
ενέργειας, τουρισµού και µεταποίησης στο πλαίσιο
παράλληλων εκδηλώσεων και ενηµερωτικών panels µε την
συµµετοχή διακεκριµένων οµιλητών που θα καλύψουν
θέµατα,
αναφορικά
σε
τουριστικές
υποδοµές,
επιχειρηµατικότητα, εξωστρέφεια, κ.α. Το forum απευθύνεται
σε επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν
σε Ρωσία και Ελλάδα, σε επενδυτές µεγάλων εταιριών
χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών κεφαλαίων (VC), σε
ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη.
Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συµµετοχή στο forum
περί της 150 επιχειρήσεις από τη Ρωσία και περί τις 200
από την Ελλάδα.
Οι τοµείς ενδιαφέροντος είναι τα: τρόφιµα – ποτά,
καλλυντικά-παραφαρµακευτικά, δοµικά υλικά, είδη σπιτιού,
υπηρεσίες (µεταξύ των οποίων συµβουλευτικές αλλά και
µεσιτικές εταιρείες).

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων µας ενηµέρωσε µε ∆ελτίο Τύπου
για τα παρακάτω:
1.Αναστέλλονται οι πλειστηριασµοί για οφειλές έως
200.000 ευρώ (όπως ίσχυε) για ένα χρόνο . Παρατείνονται
δηλαδή µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2013.
2.Επιτρέπεται
η
λειτουργία
των
εµπορικών
καταστηµάτων κατά τις δύο τελευταίες Κυριακές του
έτους, δηλαδή στις 23 και 30 ∆εκεµβρίου, σε προαιρετική
πάντοτε βάση και µε τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας. Η ρύθµιση γίνεται µε στόχο την τόνωση της
αγοράς κατά την εορταστική περίοδο και τη διευκόλυνση των
καταναλωτών.
3.Παρατείνεται για ένα χρόνο, (δηλαδή για τις καταγγελίες
µισθώσεων που θα γίνουν ως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2013),
η ισχύς της διάταξης σύµφωνα µε την οποία: Στις µισθώσεις
διατηρητέων καθώς και στις περιπτώσεις που ο µισθωτής
έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα καταγγελίας, της µίσθωσης,
µπορεί να αποχωρήσει από αυτήν καταβάλοντας ως
αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη ένα ενοίκιο. Η ίδια αποζηµίωση
(ενός ενοικίου) προβλέπεται ήδη από τη νοµοθεσία για όλες
τις εµπορικές µισθώσεις.

∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Εµπορικό &
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και
ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - προκειµένου να κάνουν
πράξη την ευαισθησία των µελών τους στα κοινωνικά
προβλήµατα που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση και µε σκοπό
να βοηθήσουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής,
υπέγραψαν στις 22 Φεβρουαρίου 2012 συµφωνητικό
συνεργασίας µε το οποίο αποφάσισαν να δράσουν από κοινού
στον ειδικό φορέα µε την επωνυµία «∆ίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Αρωγής», δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό
µια ευρύτερη δεξαµενή υποψηφίων δωρητών.
Ειδικότερα οι σκοποί του ∆ικτύου είναι :Η υποστήριξη ατόµων,
οµάδων, φιλανθρωπικών σωµατείων, οργανώσεων και
συναφών φορέων, µε τη διασύνδεσή τους µε την επιχειρηµατική
κοινότητα του Βορειοελλαδικού Τόξου, µε στόχο την προσφορά
προς αυτούς αρωγής σε υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες από
ενδιαφερόµενα µέλη των επιχειρηµατικών φορέων. Ο ρόλος του
∆ικτύου είναι µεσολαβητικός και παρέχει, κυρίως, οργανωτική
βοήθεια. Η συστηµατική επιδίωξη συνεργασιών και ο
συντονισµός της δράσης της διασύνδεσης, µε στόχο την
προώθηση της διασύνδεσης µε τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες.
Η προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και
ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της
κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας, µέσα από την ανάδειξη και
αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών
και δράσεων.
Το ∆ίκτυο κινητοποιεί τις επιχειρήσεις και αξιολογεί, αναπτύσσει
και προωθεί εργαλεία για την εφαρµογή των αρχών του, τόσο
προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτοµα ή
οµάδες πληθυσµών, που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες
ανεξάρτητα από χρώµα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα,
ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις.
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, και λόγω του ότι οι
σκοποί του ∆ικτύου θα επιτευχθούν µε την παροχή χρηµατικών
ενισχύσεων ή παροχών σε είδος [προϊόντα ή/και υπηρεσίες],
σας καλούµε να υποστηρίξετε τη συγκέντρωση προϊόντων
ή και ενδεχοµένως χρηµατικών ενισχύσεων για τις ανάγκες
των φορέων/ή ιδρυµάτων µε τους οποίους το ∆ίκτυο έχει
υπογράψει Μ Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ∆ικτύου www.solidaritynet.gr ή
στο Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310 271708, φαξ
2310 232667, email
public@veth.gov.gr

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 1-102012 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
του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

•
•
•

Μέχρι την 20η Νοεµβρίου 2012 για τους
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9, 0.

Για τις Ατοµικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς
Οµίλους Οικονοµικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές
Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν εµπορία, η προθεσµία παρατείνεται :

•
•

Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3, 4.
Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους
υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5, 6, 7, 8,
9, 0.

•
την ειδικότερη νοµοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

865

15/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 003/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 Μ.Τ.
ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΤΗΛ:213-1514-472

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ

868

15/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 27 /2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑ∆Α Α ΤΗΛ:2521350222

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ

869

15/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12069 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ(15) ΤΕΜΑΧΙΩΝΤΗΛ:210-5225770

ΟΣΕ

870

15/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12066 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MODUL
ΤΩΝ Η/Α DESIROΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

852

16/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.30/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ:
«ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-33696100-6 (ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ)» ΤΗΛ:23213-51290

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

855

16/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ64/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛ:25313 51551-351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

866

16/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 004/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 Μ.Τ.
ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟ ΤΥΡΙ ΤΗΛ:213-1514-565

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ

886

16/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 132.12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΛ:213-2054326

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

896

16/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 169/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΛ:2410-239131

5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

899

16/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/8/12 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΛ:2132052508-518

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

898

16/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/8/12 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΛ:2132052508-518

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

860

17/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 63/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

882

17/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12067 ΑΝΟΙΧΤΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 60) ΤΗΛ:210-5297230

ΟΣΕ

883

17/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12068 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΥΨΟΥΣ & ΜΟΡΦΗΣ ΟΝΥΧΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΥΟ (2) ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

η

η

