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To ΒΕΘ πάει... στη 'Θράκη 2013'
Με 25 συµµετέχουσες επιχειρήσεις - µέλη του, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης δίνει δυναµικό παρών στην 22η
Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση «Θράκη 2013» που
πραγµατοποιείται από τις 14 έως τις 17 Νοεµβρίου 2013 στο
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κοµοτηνής.
Η φετινή έκθεση, µε συνδιοργανωτές τη ∆.Ε.Θ.–HELEXPO
A.E., την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
∆ΕΚΑΜΑΘ, στοχεύει στην ώθηση της τοπικής παραγωγής,
ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει για άλλη µια χρονιά
σηµείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις και τους φορείς της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας την πάγια τακτική
στήριξης της επιχειρηµατικότητας, αλλά και της εκθεσιακής
του πολιτικής, που σκοπό έχει την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των µελών του, το ΒΕΘ συµµετέχει µε
εικοσιπέντε επιχειρήσεις, από σηµαντικούς κλάδους της
οικονοµίας, καταλαµβάνοντας ένα χώρο 336 τµ.
Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, που αναπτύσσονται σε σταντ
εµβαδού από 12 έως 24 τ.µ., µεταξύ άλλων προέρχονται από
τους χώρους των: τροφίµων, εκδόσεων βιβλίων, κατασκευής
µεταλλικών επίπλων, υπηρεσιών τροφοδοσίας, δερµάτινων
ειδών,
ενδυµάτων
ασφαλείας,
προκατασκευασµένων
κατοικιών, λευκών ειδών, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,
παραγωγής και τυποποίησης ζωοτροφών. Επιπρόσθετα, το
ΒΕΘ -σε ειδικό σταντ- θα παρέχει πληροφορίες για τις
υπηρεσίες που προσφέρει στα µέλη του καθώς και για το
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει, για τη στήριξη
τους.
«Σε µια περίοδο που η οικονοµία της χώρας έχει ανάγκη από
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και κινήσεις για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας το ΒΕΘ βρίσκεται και πάλι στις επάλξεις
στηρίζοντας τις επιχειρήσεις- µέλη του και προβάλλοντας τα
ελληνικά προϊόντα» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι η Πανελλήνια
Εµπορική Έκθεση «Θράκη», που µετρά 22 χρόνια ζωής,
αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής και
των επιχειρηµατικών δράσεων.
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Ο πρέσβης της Νιγηρίας στο Β.Ε.Θ.
Την υλοποίηση κοινών δράσεων δροµολογούν το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και η πρεσβεία της
Νιγηρίας στην Ελλάδα, προκειµένου να ενισχύσουν τις
επιχειρηµατικές σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών.
Αυτό αποφάσισαν κατά τη διάρκεια εθιµοτυπικής
συνάντησης στο ΒΕΘ, ο πρόεδρος του επιµελητηρίου
Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο πρέσβης της Νιγηρίας
στην Ελλάδα Ayodeli Ayodele. Οι δύο άντρες συζήτησαν τις
παραµέτρους για την επίτευξη εµπορικών σχέσεων µεταξύ
των δύο χωρών, σε µία µάλιστα περίοδο που η εξωστρέφεια
είναι το µέγα ζητούµενο για την Ελλάδα.
Πιο
συγκεκριµένα
για
το
επόµενο
διάστηµα
προγραµµατίζεται η διοργάνωση ηµερίδας µε στόχο την
πληρέστερη
ενηµέρωση
σε
θέµατα
φορολογικά,
χρηµατοοικονοµικά, επενδύσεων κ.α.. Σε εύλογο, δε,
χρονικό διάστηµα, δροµολογείται επιχειρηµατική αποστολή,
η διοργάνωση της οποίας θα γίνει από κοινού. Στο πλαίσιο
της επιχειρηµατικής αποστολής θα πραγµατοποιηθούν B2Β
επιχειρηµατικές συναντήσεις.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΘ, ο οποίος µαζί
µε µέλη της διοικητικής επιτροπής και του διοικητικού
συµβουλίου του επιµελητηρίου, υποδέχθηκαν το κ. Ayodele,
που συνοδευόταν από συµβούλους του, εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του πρέσβη της
Νιγηρίας να επισκεφθεί µικροµεσαίους επιχειρηµατίες της
Βόρειας Ελλάδας.
Ο κ. Ayodele ενηµέρωσε για το επιχειρηµατικό περιβάλλον
στη Νιγηρία ενώ τόνισε ότι καθοριστικής σηµασίας για την
ενίσχυση των διµερών εµπορικών σχέσεων θα ήταν η
απευθείας αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεσης ΕλλάδαςΝιγηρίας, προκειµένου να µειωθεί ο χρόνος και το κόστος
µεταφοράς.
Η Νιγηρία όντας η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα
της Αφρικής, καταγράφει σηµαντική ανάπτυξη, έναντι άλλων
χωρών της Νοτιο-Αφρικανικής Ηπείρου. Όπως τόνισε κ.
Ayodele η χώρα του έχει δηµιουργήσει ένα φιλικό για τις
ξένες επιχειρήσεις περιβάλλον, παρέχοντας οικονοµικά
κίνητρα
σε
όσες
επιχειρήσεις
επιθυµούν
να
δραστηριοποιηθούν στη Νιγηρία ενώ διαθέτει υποδοµές
(όπως π.χ. ελεύθερες οικονοµικές ζώνες).Επιπρόσθετα η
Νιγηρία είναι γνωστή στους έλληνες επιχειρηµατίες. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στη Νιγηρία δραστηριοποιείται ελληνική
κοινότητα πλέον των 80 ετών.

Μαύρη" λίστα µε επιχειρήσεις που δεν κάνουν δηλώσεις
ΦΠΑ και "πάγωµα" του ΑΦΜ
Φορολογικό «Τειρεσία» για τις επιχειρήσεις που δεν
αποδίδουν το ΦΠΑ και για όσες εκδίδουν εικονικά τιµολόγια
ετοιµάζει το υπουργείο Οικονοµικών ενεργοποιώντας νέα
ηλεκτρονικά όπλα κατά της φοροδιαφυγής.
Το ηλεκτρονικό «µπλόκο» στην φοροδιαφυγή που στήνει από
τις αρχές του 2014 η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων
στηρίζεται στην «απενεργοποίηση» του ΑΦΜ για τις
επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση
ΦΠΑ για δυο συνεχόµενες περιόδους, µηνιαία υποβολή
των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών (µόνο για τα
έσοδα), ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων και όλων
των πληρωµών µε παράλληλη κατάργηση των ταµείων στις
εφορίες και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε εισοδήµατα και
περιουσιακά στοιχεία µε κριτήρια κινδύνου µέσω του
ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.
Oι επιχειρήσεις που δεν θα αποδίδουν το ΦΠΑ για δυο
συνεχόµενα τρίµηνα θα µπαίνουν αυτοµάτως στην «blacklist»
και η εφορία δεν θα αναγνωρίζει ως δαπάνες τα τιµολόγια
που εκδίδουν στους πελάτες τους. Αυτό σηµαίνει ότι αν µια
επιχείρηση προχωρήσει σε συναλλαγή µε επιχείρηση που
βρίσκεται στην «µαύρη λίστα» η εφορία δεν θα αναγνωρίζει
το τιµολόγιο που έχει λάβει και κατά συνέπεια δεν θα µπορεί
να εκπέσει το ΦΠΑ.
Επίσης από τον 2014 έρχονται τα ηλεκτρονικά µισθωτήρια
για τα ακίνητα, ο αυτόµατος συµψηφισµός για οφειλές προς
το ∆ηµόσιο και τα ηλεκτρονικά συµφωνητικά που συνάπτουν
µεταξύ τους οι επιτηδευµατίες. Με τις νέες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες το υπουργείο Οικονοµικών επιδιώκει να βάλει
τέλος στις επισκέψεις στις εφορίες και θα επανεξεταστούν τα
«τσουχτερά» πρόστιµα που προβλέπονται για τη µη έκδοση
αποδείξεων.
Επίσης µε το νέο µηχανισµό το υπουργείο Οικονοµικών:
- Θα βλέπει όσους αναµορφώνουν συχνά-πυκνά τα έσοδα
τους ή τα έξοδά τους µέσω των τροποποιητικών δηλώσεων
ΦΠΑ και θα µπορεί να δηµιουργεί το προφίλ τους.
- Θα έχει πλήρη εικόνα των βιβλίων των επιχειρήσεων και
επιτηδευµατιών.

Πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Επιµελητηρίων
ο Κ. Μίχαλος
Στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Βαλκανικών
Επιµελητηρίων, αναδείχθηκε οµόφωνα ο κ.Κωνσταντίνος
Μίχαλος, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, της ΚΕΕΕ και πρόσφατα
Αντιπρόεδρος και του Ευρωεπιµελητηριου. Η εκλογή του
πραγµατοποιήθηκε κατά διάρκεια των εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης των Βαλκανικών Επιµελητηρίων, στην
Ποντογκόριτσα του Μαυροβουνίου.
Ο κ.Μίχαλος, επεσήµανε το σπουδαίο ρόλο που καλούνται
να παίξουν τα επιµελητήρια της περιοχής, ενόψει του νέου
κύµατος διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ενέργεια, µε στόχο την ορθολογική και βιώσιµη
αξιοποίηση των πηγών των βαλκανικών χωρών, η
γεωγραφική παραγωγή ( µε έµφαση στη βιολογική
γεωργία), ο τουρισµός, η ανάπτυξη υποδοµών , οι
µεταφορές (µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της καίριας
γεωγραφικής θέσης της βαλκανικής χερσονήσου) είναι οι
τοµείς προτεραιότητας που σύµφωνα µε τον κ. Μίχαλο
µπορεί να υπάρξει στενότερη συνεργασία.

Απόφαση έγκρισης τύπου µηχανηµάτων έργων που
εισήχθησαν ή κατασκευάστηκαν πριν από την
η
25 .6.2010
Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µας ενηµερώνει για τις
διατάξεις του άρθρου 111 του ψηφισθέντος Ν. 4199/2013
(ΦΕΚ Α 216/11.10.2013), δίνεται η δυνατότητα στους
κατόχους µηχανηµάτων έργων που έχουν εισαχθεί ή
η
κατασκευαστεί στη χώρα µας πριν από την 25 .6.2010 και
για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης τύπου, να
κάνουν αίτηση στη ∆ιεύθυνση
Ηλεκτροµηχανολογικών
Εφαρµογών και Μηχανικού Εξοπλισµού (∆13) της Γ.Γ.∆.Ε.,
για την έκδοση απόφασης Έγκρισης Τύπου, µε το καθεστώς
το οποίο ίσχυε κατά το χρόνο εισαγωγής ή κατασκευής των
µηχανηµάτων αυτών.
Η ρύθµιση αυτή θα ισχύσει για 10 µήνες από τη δηµοσίευση
του παραπάνω νόµου, µετά δε την παρέλευση τους θα
επανέλθει το καθεστώς του Π∆ 57/2010, για τα µηχανήµατα
αυτά.

- Θα βελτιωθεί ο χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ.

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 έως 31 Οκτωβρίου 2013 και για την περίοδο από 1 έως
10 Νοεµβρίου 2013.
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 και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις για τον Νοέµβριο 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

Με ΦΠΑ 13% επισκευές και ανακαινίσεις κατοικιών
Ολοκλήρωση παραλαβής φακέλων υποψηφιότητας
προγράµµατος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Ολοκληρώθηκε από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ η διαδικασία της
παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας, που κατέθεσαν οι
επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά έως τις
31/10/2013
(καταληκτική
ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής
υποβολής) το προς υλοποίηση επενδυτικό τους σχέδιο στις
Περιφέρειες της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, στο
πλαίσιο
του
προγράµµατος
«ΕξωστρέφειαΑνταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΝ ΙΙ.
Συνολικά στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κατατέθηκαν 366 φάκελοι
υποψηφιότητας
(επενδυτικά
σχέδια) από
ισάριθµες
επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και ∆υτικής
Μακεδονίας έναντι 370 προτάσεων που είχαν υποβληθεί
ηλεκτρονικά.
Ο
συνολικός
αιτούµενος
χρηµατοδοτούµενος
προϋπολογισµός ανέρχεται
σε €
44.627.723,33 και
η
συνολική αιτούµενη δηµόσια δαπάνη (επιχορήγηση) σε €
20.458.425,25
Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας τελικώς
υπεβλήθησαν
292 φάκελοι υποψηφιότητας (προτάσεις)
συνολικού
χρηµατοδοτούµενου
προϋπολογισµού €
37.023.823,93 και συνολικής αιτούµενης δηµόσιας δαπάνης
(επιχορήγησης) € 17.005.861,13 ενώ στην Περιφέρεια
της ∆υτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν τελικώς 74 φάκελοι
υποψηφιότητας (προτάσεις) συνολικού χρηµατοδοτούµενου
προϋπολογισµού €7.603.899,40 και συνολικής αιτούµενης
δηµόσιας δαπάνης €3.452.564,12.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνολική αιτούµενη δηµόσια
δαπάνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και ∆υτικής
Μακεδονίας τόσο στο σύνολο των δύο Περιφερειών όσο και
ξεχωριστά ανά Περιφέρεια υπερκαλύφθηκε σε σχέση µε την
αρχική διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη. Ειδικότερα για την
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η αύξηση ανέρχεται σε
113% (αρχική διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη : €8.000.000,00),
ενώ για την Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας σε 116%
(αρχική διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη : €1.600.000,00).
Επίσης, όπως και στην ηλεκτρονική υποβολή η
συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που
κατέθεσαν το φάκελο υποψηφιότητας από άποψη
µεγέθους είναι πολύ µικρές.
Τη διαχείριση του Προγράµµατος πανελλαδικά έχει ο
ΕΦΕΠΑΕ µέσω των αρµοδίων εταίρων του µαζί µε τη
∆ιεύθυνση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και
∆υτικής Μακεδονίας αρµόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι ο
Φορέας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.
Στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα ξεκινήσει η διαδικασία
αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων σύµφωνα µε τις
διαδικασίες
που προβλέπονται
στον
Οδηγό
του
Προγράµµατος και µε την υποστήριξη και χρήση κατάλληλου
Πληροφοριακού Συστήµατος Αξιολόγησης. Σε πρώτη φάση
θα λάβει χώρα ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των
τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής για τις επιχειρήσεις που
κατέθεσαν το επενδυτικό τους σχέδιο. Τα τελικά
αποτελέσµατα αξιολόγησης αναµένονται θα ανακοινωθούν
µέχρι τα τέλη του έτους.

Mε τον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 13% βαρύνονται οι
εργασίες ανακαίνισης και επισκευής παλαιών ιδιωτικών
κατοικιών διευκρινίζει µε εγκύκλιό του ο Γενικός Γραµµατέας
Εσόδων κ.Χ.Θεοχάρης.
Όπως αποσαφήνισε, στο µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ
υπάγεται κάθε εργασία που πραγµατοποιείται για την
ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτου το οποίο έχει ήδη
χρησιµοποιηθεί και κατά το χρόνο πραγµατοποίησης των
εργασιών αυτών χρησιµοποιείται ως κατοικία προσώπων ή
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως κατοικία προσώπων
µετά
την
ανακαίνιση.
Ενδεικτικά, στο µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται
οι
εργασίες
αντικαταστάσεως,
επισκευής
ή
συντηρήσεως
υδραυλικών,
ηλεκτρολογικών,
ξυλουργικών, υαλικών και λοιπών εγκαταστάσεων,
πλακιδίων, καυστήρων, ανελκυστήρων, όψεων και
κοινόχρηστων χώρων, καθώς και βαφής τοίχων και
κουφωµάτων, ακόµη και επί ακινήτων πολλαπλών
ιδιοκτησιών, υπό τον όρο ότι το ακίνητο χρησιµοποιείται και
για κατοικία (πχ πολυκατοικία στην οποία υπάρχουν
καταστήµατα,
γραφεία
και
διαµερίσµατα).
∆εν υπάγονται στο µειωµένο, αλλά στον κανονικό
συντελεστή ΦΠΑ 23% οι εργασίες επί αγαθών που δεν
ενσωµατώνονται
στο
ακίνητο,
πχ
πλυντηρίων,
κλιµατιστικών κλπ, οι εργασίες κατασκευής νέων
εγκαταστάσεων σε παλαιές ιδιωτικές κατοικίες, όπως νέες
εγκαταστάσεις θέρµανσης, φυσικού αερίου, συστηµάτων
ασφαλείας, κλπ. και οι υπηρεσίες µελετών από
αρχιτέκτονες, µηχανικούς, ηλεκτρολόγους κλπ, που
ενδεχοµένως απαιτούνται για την πραγµατοποίηση
εργασιών ανακαίνισης και επισκευής

Με τον ΟΠΕ στην The Hotel Show, Σαουδική Αραβία
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ)
συµµετέχει στη ∆ιεθνή Έκθεση Επίπλωσης & Εξοπλισµού
Ξενοδοχειακών Μονάδων & Εστιατορίων The Hotel Show,
που θα πραγµατοποιηθεί στη Τζέντα, Σαουδική Αραβία,
από 22-24.04.2014, στο εκθεσιακό χώρο Jeddah Centre
for Forums and Events.
Τα προϊόντα που προβάλλονται στην έκθεση είναι:
Interiors & Design (έπιπλα, διακοσµητικά είδη), Operating
Equipment & Supplies (εξοπλισµός τροφίµων – ποτών),
security–technology, Outdoor & Resort experience µε
έπιπλα & είδη διακόσµησης εξωτερικών χώρων και
προϊόντα Spa.
Το κόστος συµµετοχής είναι 350 ευρώ ανά τ.µ. πλέον
Φ.Π.Α. και περιλαµβάνει ενοίκιο χώρου, κατασκευή
περιπτέρου, βασικό εξοπλισµό περιπτέρου, αποστολή
στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεµάτων, τεχνικές και
λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου, καταχώρηση του
εκθέτη στον επίσηµο κατάλογο της έκθεσης.
Ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων το αργότερο µέχρι
16.12.2014
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κα Ματίνα
Σωτήρχου] τηλ. 210-9982202, fax 210-9969100 e-mail
sotirchou@hepo.gr, site www.hepo.gr, ή να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα www.thehotelshowaudiarabia.com .

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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18/11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 κυβικών µέτρων ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΛ: 2713
600461

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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19/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6029/14-10-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ΤΗΛ: 2310 013680

ΑΤΕΙΘ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
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19/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 390/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ: α) ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ –ΡΥΜ/ΝΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, β) ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, γ) ΑΧΡΗΣΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΥΠ (ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ )ΤΗΛ.210 8194646

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ∆/ΝΣΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
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19/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 42/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΛ: 210 5531588

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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19/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/23.09.2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΨΗΦΙΟΠOΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛ: 210 8215853

ΚΕΑΕΠ
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19/11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ" ΤΗΛ: 2313 304086, 2313 304078

∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
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19/11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 210 5272445

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ
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20/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 27/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΛ: 2310 691400 & 2310 691570

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο
ΑΓΙΟΣ
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20/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ
(∆ΑΕ-ΣΙ-360ΜΑΕ-ΣΠΑ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΣΙΡ-ΚΕΠΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑ-359 ΜΑΕ∆Υ-ΥΑΕ)
ΤΗΛ: 210 8705013 & 210 8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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21/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ,
ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ) ΤΗΛ: 23713 50207

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
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21/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20016 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ", ΤΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΤΡΟΠΑΙΩΝ-∆ΗΜΗΤΣΑΝΑΣ-ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΕΥΘΗΝΗΣ ΤΟΥ ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
ΤΗΛ.: 2713 601709

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"
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25/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 2463 151309

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"
- "ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ"

ο

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.

