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« Προκήρυξη του Προγράµµατος
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
(II)»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας) προχωρεί σήµερα στην
προκήρυξη
του
Προγράµµατος
«Εξωστρέφεια
–
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» µε αρχικό ύψος
προϋπολογισµού (∆ηµόσια ∆απάνη)30 εκ.Ευρώ.
Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριµένου
προγράµµατος, σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της
προηγούµενης φάσης. Υπενθυµίζεται ότι στην πρώτη φάση
(κύκλο) του προγράµµατος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις
µε
συνολικό
επιχορηγούµενο
προϋπολογισµό
98.127.008,38€.
Το Πρόγραµµα υποστηρίζει την εξωστρεφή και
ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε
διεθνές
επίπεδο,
ιδιαίτερα
των
Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων. Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα υλοποιούν
επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν
παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές δια
µέσου ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων,
προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων
συστηµάτων και µεθόδων marketing, σχεδιασµού και
ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας,
εκσυγχρονισµού εξοπλισµού κτλ. Στόχος είναι όσο το
δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (κυρίως ΜµΕ) να
αναδείξουν τον εξωστρεφή προσανατολισµό ως βασική
στρατηγική
προτεραιότητά
τους.
Το
πρόγραµµα
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
(ΙΙ)» τις υποστηρίζει προκειµένου να εκπληρώσουν
ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προς την
κατεύθυνση αυτή, µε ενισχύσεις που φθάνουν µέχρι και σε
55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος έχουν ως
εξής:
-Επιλέξιµες είναι όλες οι νέες και υφιστάµενες πολύ µικρές,
µικρές,
µεσαίες
και
µεγάλες επιχειρήσεις,
που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη
λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους
κλάδους της µεταποίησης, των κατασκευών, των
υπηρεσιών καθώς και επιλεγµένους κλάδους του εµπορίου.
- Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας ή
/ και ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα µε το µέγεθος
της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει
συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις, κ.α.
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-Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων
κυµαίνεται από €20.000 έως €200.000 ευρώ (ή 100.000
ευρώ για συγκεκριµένους κλάδους).
-Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, οι επενδυτές
µπορούν να χρησιµοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και
τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιµοποιηθεί
µπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για
λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
παροχή επιχειρηµατικών δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και
ευνοϊκούς όρους.
-Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 30% έως 55 %.
-Οι επιλέξιµες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες
ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και
περιλαµβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής
κατηγορίες:
•Μηχανολογικός Εξοπλισµός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
•Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
•Ενέργειες σχεδιασµού, πιστοποίησης και συµµόρφωσης
προϊόντων και συσκευασίας.
•Ενέργειες (πλην µελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
•Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης.
•Ενέργειες (πλην µελετών) προστασίας ή απόκτησης και
χρήσης πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
•Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευµένου προσωπικού και
ανθρωπίνων πόρων (µόνο για νέες µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις).
•Λοιπές Ενέργειες (µόνο για νέες µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις).
η
- H επιλεξιµότητα των δαπανών ξεκινά από την 30
Ιουλίου 2013.
- Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε
µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης
ένταξης της επιχείρησης µε δυνατότητα τρίµηνης
παράτασης υπό προϋποθέσεις.
- Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
ξεκινά στις 5 Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10
Οκτωβρίου 2013. Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων
υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σηµειώνεται ότι δεν θα δοθεί
παράταση στην ηµεροµηνία αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την ανάκτηση των
σχετικών αρχείων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ενηµερώνονται από το διαδικτυακό τόπο www.ypoian.gr.
Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να ενηµερώνονται από τους διαδικτυακούς
τόπους
www.ypoian.gr,
www.ggb.gr,
www.antagonistikotita.gr,
www.espa.gr,
www.StartupGreece.gov.gr, και www.efepae.gr.

ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑ∆Α
Το Επιµελητήριο Κιλκίς οργανώνει Έκθεση-Φεστιβάλ
«Κερνάµε Ελλάδα» 30.8 – 1.9.2013, στα Κλειστά
Γυµναστήρια του Κιλκίς. Στόχος αυτού του θεσµού είναι η
ανάδειξη του σύγχρονου γαστρονοµικού γίγνεσθαι και να
αποτελέσει για παραγωγούς, δηµιουργούς-επιχειρηµατίες,
επισκέπτες-καταναλωτές, chefs, δηµοσιογράφους, φορείς,
µία µοναδική και γόνιµη εµπειρία συνάντησης και γνωριµίας,
µε πρωτότυπου και ελκυστικό τρόπο, λειτουργώντας
αµοιβαία επωφελώς τόσο για τους εκθέτες όσο και τους
επισκέπτες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνήσουν µε το Επιµελητήριο Κιλκίς στα τηλ. 23410
24580, 81 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα :
www.ccikilkis.gr.
Αυξηµένες καταγγελίες από ΄Ελληνες εξαγωγείς για
εξαπάτηση από βουλγάρικες µεταφορικές
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, µας ενηµερώνει για την
αύξηση των κρουσµάτων σχετικά µε περιστατικά εξαπάτησης
Ελλήνων εξαγωγέων από µεταφορικές εταιρίες βουλγάρικων
συµφερόντων. Γι’ αυτό οι ΄Ελληνες εξαγωγείς θα πρέπει να
είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή µεταφορικής εταιρίας για
την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό.
Αυτονόητο είναι πως εξασφαλιστικά για τον εξαγωγέα
λειτουργεί η προκαταβολή µέρους ή όλου του τµήµατος από
τον παραλήπτη για το αποστελλόµενο φορτίο.
Πρόταση συνεργασίας για ώθηση της Ελληνικής
Εξωστρέφειας
Το All4Greece.com αποτελεί ένα πλήρες ελληνικό portal για
τη δωρεάν ηλεκτρονική προβολή των ελληνικών
επιχειρήσεων και των προϊόντων τους, την ηλεκτρονική
παροχή υπηρεσιών στους τοµείς των εξαγωγών και των
επενδύσεων στην Ελλάδα, την παροχή κλαδικών µελετών
και πληροφοριών για αγορές στόχους που ενδιαφέρονται να
εξάγουν τα προϊόντα τους. Στο All4Greece.com ήδη
συµµετέχουν αρκετές µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και
εταιρίες του χρηµατιστηρίου. Μια επίσκεψη στο site δείχνει
το πλήθος επιχειρήσεων, χρήσιµα στοιχεία και πληροφορίες,
επενδυτικές και συνεργασίες καθώς και γενικότερα στοιχεία
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των
επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 8817029, ή να
αποστέλλουν e-mail : info@all4greece.com ή στο τηλ.: 2130241.383 και στο e-mail: sme-industry@veth.gov.gr, του Τµ.
Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κίεβο , απέστειλε ετήσια
έκθεση έτους 2012 για τη Μολδαβία και τις ελληνοµολδαβικές οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Κίεβο , ecocom-kiev@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε
επιχειρηµατικό οδηγό του Βελγίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocombrussels@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σεούλ, απέστειλε έκθεση για
την οικονοµία της Νότιας Κορέας και τις οικονοµικές και
εµπορικές σχέσεις της µε την Ελλάδα το 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σεούλ , ecocom-seoul@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

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 1 έως 10
Ιουλίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocombrussels@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

η

1 ∆ιοργάνωση Οικονοµική ∆ιατροφή
H Οικονοµική διατροφή είναι η πρώτη διοργάνωση που
φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τους καταναλωτές της Αθήνας µε
ελληνικές εταιρείες και µε µεµονωµένους ΄Ελληνες
παραγωγούς τροφίµων και ποτών κυρίως µακράς διάρκειας.
Επίσης, µε συνεταιρισµούς, που εκπροσωπούν έλληνες
παραγωγούς µε σκοπό τη µαζική λιανική πώληση και διάθεση
των προϊόντων τους χωρίς µεσάζοντες. Αυτό θα επιτυγχάνεται
µε οργανωµένα τριήµερα event µε αποκλειστικά και µόνο αυτό
το σκοπό.
Η διοργάνωση θα γίνει στο Εκθεσιακό Κέντρο στο πρώην
Ανατολικό Αεροδρόµιο Ελληνικού , 25 – 28 Οκτωβρίου
2013 και θα προµηθεύει για τρείς µέρες τον καταναλωτή µε
αγνά και φθηνότερα προϊόντα. Μπορούν να συµµετάσχουν
εταιρίες παραγωγοί τροφίµων και ποτών, ανεξάρτητοι
παραγωγοί, και συνεταιρισµοί που διαθέτουν τυποποιηµένα
και πιστοποιηµένα προϊόντα σε µεγάλες ποσότητες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν στο τηλ. 210 8161092, 6933359456 e-mail :
generalexpo@live.com

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις
στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές
σχέσεις για τον Ιούλιο του 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Σόφια,
economy@grembassysofia.org ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
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 Ιούλιο 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

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
η

29 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2013
Πόλη : Κοίλα, Κοζάνης, Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης
Ηµεροµηνία : 18 - 22 Σεπτεµβρίου 2013
Εκθέµατα : Τρόφιµα, ποτά, ένδυση, υπόδηση, δοµικά
υλικά και εφαρµογές, µηχανολογικές, ηλεκτρονικές,
ηλεκτρολογικές εφαρµογές , ενεργειακά συστήµατα και
θέρµανση , κατασκευές του πρωτογενή τοµέα, τουριστικές
υπηρεσίες, προϊόντα και υπηρεσίες υγείας και αισθητικής,
µηχανοργάνωση κ.α.
Πληροφορίες : Γραµµατεία Εκθεσιακού Κέντρου
Κοζάνης τηλ. 24610 45980 & 45978, φαξ 24610 45977,
e-mail : info@ekthesiako.gr
ΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΑ
CJI (China) Group Co., Limited
86-20-84588958/84588968 Ext.805
86-20-84588778
tracy@cjigroup.net.cn
Παραγωγή κανατών εξαέρωσης κρασιού.
Ενδιαφέρον για εξαγωγή.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
TOURFEST 2013
Πόλη: Νοβοσιµπίρσκ, Ρωσία
Ηµεροµηνία: 25-26 Σεπτεµβρίου 2013
Εκθέµατα: τουριστικοί οργανισµοί και πρακτορεία,
υπηρεσίες µεταφοράς, επιχειρηµατικός τουρισµός, διακοπές
παιδικές κλπ.
Πληροφορίες: ΙΤΕ SEBERIAN FAIR, τηλ.: +7 (383) 3630063
εσωτ.216, fax: +7(383) 229747
e-mail: nakrokhin@sibfair.ru site: tourfestexpo.ru/enGB/home.aspx
ADANA FURNITURE-DECORATION FAIR 2013
Πόλη: Αντάνα, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 25-29. 9. 2013
Εκθέµατα: έπιπλα οικίας και γραφείου, διακόσµηση,
φωτισµός, υφάσµατα επιπλώσεων, έπιπλα κήπου
Πληροφορίες: Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο τηλ.:
2117000264-7, φαξ: 2117409283
e-mail: info@etee.gr, site: www.etee.gr,
∆ιεθνή ΄Εκθεση Ξενοδοχιακού Εξοπλισµού HOTEL
SHOW
Πόλη: Ντουµπάι, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
Ηµεροµηνία: 28 - 30.9.2013
Εκθέµατα: επίπλωση και εξοπλισµός ξενοδοχειακών
µονάδων και εστιατορίων
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982100, fax: 210 9969100
e-mail: info@hepo.gr, site: www.hepo.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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05/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΞΕΣΗΣ, Υ∆ΡΟΒΟΛΗΣ,
ΑΜΟΒΟΛΗΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΗΛ:210-5531425

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ-ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
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12/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ ΤΗΛ: 2310 586-830 ΚΑΙ 2310 586-840

∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

505

13/08/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ) - ΤΜΗΜΑΤΑ Θ, Ι, Κ, Λ, Μ"
ΤΗΛ: 2313317538

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

410

21/08/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ:2310-294761, 2310-294763

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

402

21/08/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ:210-7496149

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ

456

21/08/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13779 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» ΤΗΛ: 2713 601709

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» & ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚ

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.

