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Καλό
Πάσχα

Χριστός
Ανέστη
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις δύσκολες στιγµές που περνά η χώρα µας, η Ανάσταση του Θεανθρώπου µας δίνει δύναµη, ελπίδα και
αισιοδοξία. Μας στέλνει µήνυµα για προσπάθεια και αγώνα. Για έναν αγώνα που, µε ορθή κρίση και φρόνηση, θα
οδηγήσει στην αναγέννηση της Ελλάδας.
Η διοίκηση του Επιµελητηρίου και εγώ προσωπικά σας ευχόµαστε ολόψυχα Καλό Πάσχα µε υγεία και προκοπή για
ένα καλύτερο µέλλον για εσάς και τις οικογένειες σας.
Το άγιο Φως της Ανάστασης, ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων µας.
Χρόνια Πολλά και Καλά!

Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης

Β.Ε.Θ. : Χρειάζονται µέτρα, και όχι ηµίµετρα για τους
ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ
Επέκταση του οικογενειακού εισοδήµατος πέραν των 12.000
ευρώ, που προβλέπεται από το Ν. 4254/2014, προκειµένου οι
ασφαλισµένοι που οφείλουν στον ΟΑΕΕ τα έτη 2011, 2012 και
2013 να συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον εν λόγω ασφαλιστικό
φορέα, ζητά ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα νόµο «οι
ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελµατική
τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας
εργασιών στη ∆ΟΥ σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου
δεύτερου του ν. 3845/ 2010, ή συνεχίζουν την επαγγελµατική
τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα,
δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών, παροχή
ασθένειας σε είδος, µέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και
2013 και ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους
εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα
χιλιάδες (12.000) ευρώ».
«Πρόκειται για τροποποιήσεις-ψίχουλα, που εξυπηρετούν
ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρηµατιών» αναφέρει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι το όριο των 12.000 ευρώ που
προβλέπεται είναι πολύ χαµηλό και θα πρέπει να επιµηκυνθεί.
«Η επιχειρηµατικότητα καταρρέει και ως απάντηση
εξαγγέλλονται µέτρα για τη µειοψηφία και µάλιστα µε
ηµεροµηνία λήξης το Φεβρουάριο του 2015. Θα πρέπει να
ληφθούν ουσιαστικά µέτρα πριν να είναι πολύ αργά, και όχι
ηµίµετρα».
Μάλιστα ο κ. Παπαδόπουλος ζητά την αποποινικοποίηση των
οφειλών των ασφαλισµένων προς τον ΟΑΕΕ. «Είναι πέρα από
κάθε λογική, την ώρα που πολλοί επιχειρηµατίες ζουν στα όρια
της φτώχιας να βρίσκονται αντιµέτωποι µε το µόνιµο βρόγχο
της ποινική δίωξης και της φυλάκισης» καταλήγει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ Β.Ε.Θ
Το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης,
στην
προσπάθειά του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε
αντικείµενο εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και
διάθεση τροφίµων και σε όσους εµπλέκονται µε τη
διαχείριση τροφίµων µε οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της
διατροφικής αλυσίδας, προγραµµατίζει να διοργανώσει
εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις «Βασικές αρχές Υγιεινής και
Ασφάλειας Τροφίµων», σύµφωνα µε την Υπουργική
Απόφαση ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας
στην παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε
ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και θα
πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα σεµιναρίων του ΒΕΘ –
Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ για
τα µέλη του επιµελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα µη µέλη ,
ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως µε την
κατάθεση της αίτησης στο Οικονοµικό τµήµα του
Επιµελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του
ΒΕΘ είναι η ταµειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την
καταβολή της ετήσιας συνδροµής τους.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τα οποία πρέπει να
προσκοµισθούν ταυτόχρονα µε την αίτηση είναι :
•
Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου
•
Φωτοτυπία της έναρξης επιτηδεύµατος της εταιρίας
από την ∆.Ο.Υ
•
Φωτοτυπία του αναλυτικού προγράµµατος κατάρτισης
προσωπικού
Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην
ιστοσελίδα του Β.Ε.Θwww.veth.gov.gr.

« Γυναίκα προς Γυναίκα » και « Γυναίκα ∆ίπλα σου »
Ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος µας
ενηµερώνει για τις δύο δράσεις του µε τίτλο :
«
Γυναίκα προς Γυναίκα » και « Γυναίκα ∆ίπλα σου ».
Η πρώτη είναι µία δράση συµβουλευτικού και υποστηρικτικού
χαρακτήρα που φέρνει κοντά έµπειρες συµβούλους από το
χώρο της διαχείρισης κρίσεων, επιδοτήσεων, ανάπτυξης,
marketing, επικοινωνίας, τεχνολογίας, δίπλα τόσο σε γυναίκες
start – ups, όσο και σε γυναίκες επιχειρηµατίες µε λειτουργία
µικρότερη των τριών χρόνων.
Η δεύτερη φέρνει κοντά έµπειρες συµβούλους από οποιοδήποτε
χώρο , που µε το ρόλο του µέντορα επιθυµούν να υποστηρίξουν
ενεργά γυναίκες που θα εισέλθουν ή έχουν µόλις εισέλθει στο
στίβο της επιχειρηµατικότητας.
Σκοπός των δράσεων είναι να υποστηριχθούν και ευπαθείς
οµάδες γυναικών , οι οποίες δυσκολεύονται ακόµα περισσότερο
στο επιχειρείν. Αιτήσεις συµµετοχής µέχρι 31 Μαρτίου 2014. Οι
δράσεις είναι εθελοντικές και υποστηρίζονται µόνο από το
σύνδεσµο.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε
στο τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια
κα.Α.Γούτα ,στο τηλέφωνο : 2310-241383 και στο e-mail :
sme-industry@veth.gov.gr

Ηµέρα Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών
Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Εµπορικό και βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) διοργανώνουν «Ηµέρα
Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών» µε στόχο την διαρκή
ενηµέρωση της επιχειρηµατικής κοινότητας και την ενίσχυση
των εξαγωγών.
Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 23 Απριλίου
2014 στο κτίριο ΕΒΕΑ, όπου οι ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες θα ενηµερωθούν για τις αγορές της Γαλλίας,
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, Ινδίας, Τουρκίας και
Τυνησίας, από τα στελέχη των αντίστοιχων γραφείων Ο.Ε.Υ
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.acci.gr/businessinform

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Επιχειρηµατική αποστολή στην Κίνα
Το Ελληνο – Κινέζικο Επιµελητήριο σε συνεργασία µε τον
ΣΕΒ, το ΣΕΒΕ, και το ΕΒΕΘ, ως θεσµικοί επιχειρηµατικοί
φορείς προκειµένου να συνεισφέρουν στην εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων
–
µελών
τους
συνδιοργανώνουν
επιχειρηµατική αποστολή στο Χονγκ Κονγκ, την
Καντόνα , την Σαγκάη και το Πεκίνο στις 17 – 24 Μαϊου
2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε το Ελληνο – Κινέζικο Επιµελητήριο κα
Σταµατίνα Μάρκου στο τηλ: 6932 900255 , email:
stamatina.markou@gmail.com.
Επιχειρηµατική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
Η πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, µε τη στήριξη του
Εµπορικού Γραφείου των ΗΠΑ διοργανώνει εµπορική
αποστολή αµερικάνικων εταιριών του κλάδου των
ιατρικών τεχνολογιών, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην
Κωνσταντινούπολη.
Η τελευταία ηµέρα της αποστολής (09.05.2014) είναι
αφιερωµένη σε συναντήσεις των εν λόγω αµερικανικών
εταιριών µε εταιρίες άλλων (πλην Τουρκίας) γειτονικών
χωρών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε την πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια
στα: τηλ. 003592 9447959, 9447790, fax. 003592 9505375
email: ecocom-sofia@mfa.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από το Βέλγιο, για την περίοδο 21 -31 Μαρτίου
2014 και για την περίοδο 1 – 10 Απριλίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες, ecocom-brussels@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία για
το µήνα Απρίλιο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σόφια, ecocom-sofia@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Εκθέσεις στον κόσµο
USETEC 2014
Πόλη : Κολωνία, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 5-7 Μαΐου 2014
Εκθέµατα: βιοµηχανία µετάλλου, βιοµηχανία αυτοκινούµενων,
µηχανική, εµπόριο, σκάφη, ναυτιλία/logistics, υπηρεσίες
Πληροφορίες: τηλ. 210 6419021 & 210 6419000
e-mail : s.theofanidou@mail.ahk-germany.de

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕ∆
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τα έργα για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης έχουν
επηρεάσει πολλές επιχειρήσεις της πόλης µας που βρίσκονται
στον άξονα από τον οποίο θα διέρχεται , έχει δε επιβαρύνει
ακόµη περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονοµική κατάστασή
τους.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά
του να στηρίξει τα µέλη του που πλήττονται, διεκδίκησε µέτρα
ανακούφισης των επιχειρήσεων και πέτυχε σε συνεργασία και
µε τα άλλα επιµελητήρια της πόλης µας, την επιδότηση των
εργοδοτικών εισφορών µέσω του ΟΑΕ∆, κατά 100% για τις
επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ισόγειο και κατά 50% εκείνων
που βρίσκονται σε ορόφους.
Τα κριτήρια υπαγωγής στο προαναφερόµενο πρόγραµµα
είναι:
1.
Να είναι ήδη υφιστάµενες και λειτουργούσες
επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό.
2.
Να είναι ενεργά µέλη ενός εκ των τριών
επιµελητηρίων (Εµπορικό και Βιοµηχανικό, Βιοτεχνικό και
Επαγγελµατικό)
3.
Να βρίσκονται µε είσοδο ή/και πρόσοψη επί του
άξονα κατασκευής των έργων του ΜΕΤΡΟ, και συγκεκριµένα
µπροστά από τα εργοτάξια, από την έναρξή τους µέχρι και
σήµερα.
Σηµειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-µέλη που βρίσκονται
εκτός ισογείου (σε υπόγειο ή όροφο) επιδοτούνται κατά 50%.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσουν οι
ενδιαφερόµενοι είναι τα παρακάτω:
1.
Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του νόµιµου
εκπροσώπου της επιχείρησης.
2.
Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου ότι η επιχείρηση
υφίσταται και λειτουργεί και φωτοαντίγραφο τρέχοντος
παραστατικού της επιχείρησης (π.χ. τιµολόγιο).
3.
Τρέχουσες µισθολογικές καταστάσεις µε την ανάλυση
των εργοδοτικών εισφορών.
4.
Φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασµού ∆ΕΗ ή
ΟΤΕ της επιχείρησης.
5.
Βεβαίωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και φωτογραφία
στην οποία να φαίνονται τα εγκατεστηµένα εργοτάξια.
6.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 περί ακριβείας των
δηλουµένων στοιχείων.
Τέλος επισηµαίνεται ότι:
1.
Τα δικαιολογητικά των αιτουµένων επιχειρήσεων θα
πρέπει να προσκοµισθούν έως τις 30.4.2014
2.
Η επιδότηση θα ξεκινήσει από το Μάϊο 2014
3.
Η διάρκεια της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τον
αριθµό των επιδοτούµενων επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες , µπορείτε να απευθυνθείτε στο
τµήµα ΒΕΘ, τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων, αρµόδια κ.Α.Γούτα,
στο
τηλέφωνο
:2310-241383
και
e-mail:smeindustry@veth.gov.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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24/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΛ: 2521 350228

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
∆ΡΑΜΑΣ

176

24/04/2014 Νο 10/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛ. 2313 317535
25/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 87/2011 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΤΗΛ: 2310 993061

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

111

169

181

98

128

202
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28/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 211
8806824
28/04/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 3/2014 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟ
ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23713 50207
1. 29/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19Β/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) 2. 29/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13Β/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
(ΕΝ∆ΟΑΥΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ) 3. 06/05/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26Β/2013
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ 4.
06/05/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14Β/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΛ. 213 2068917
29/04/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ/ΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ
ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ
ΝΕΑ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΗΛ: 2310 679172
29/4/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"2ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ (πρώην ∆ΗΜΟΥ
ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ), Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" ΤΗΛ. 210 5272445
29/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14005 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ/ΤΜΗΜΑ ∆ΡΑΜΑΣ ΤΗΛ: 210 5297229

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΗΕ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

ΟΣΕ ΑΕ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζετε µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλετε 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.

