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«∆ιοργάνωση Β2Β επιχειρηµατικών
συναντήσεων µε επιχειρηµατίες από τη Βουλγαρία»
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο
των προσπαθειών του αφενός για ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας των επιχειρηµατιών- µελών του,
αφετέρου δε για ανάπτυξη και διεύρυνση των
επαγγελµατικών δυνατοτήτων τους - ως διέξοδος στην
οικονοµική κατάσταση που τους έχει τελµατώσει - και σε
συνεργασία µε το Γραφείο Εµπορικών και Οικονοµικών
Υποθέσεων της Βουλγαρίας στην Ελλάδα , διοργανώνει
B2B επιχειρηµατικές συναντήσεις.
Οι επιχειρηµατίες – που προέρχονται από πολλές πόλεις
της Βουλγαρίας, συνοδευόµενοι από στελέχη του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Σόφιας και
κυβερνητικούς εκπροσώπους, θα βρίσκονται στην πόλη
µας, στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου 2013.
Οι επιχειρηµατικές συναντήσεις Ελλήνων και Βούλγαρων
επιχειρηµατιών, θα διοργανωθούν την Παρασκευή 13
Σεπτεµβρίου 2013 στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL
PALACE.
Σας επισυνάπτουµε τον κατάλογο των επιχειρηµατιών µε τα
αντικείµενα δραστηριότητάς τους και το αντίστοιχο
ενδιαφέρον τους για ελληνικές επιχειρήσεις και σας
παρακαλούµε να συµµετέχετε σε αυτήν τη διοργάνωση
εκδηλώνοντας
το
ενδιαφέρον
σας
και
ενηµερώνοντάς µας το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 5
Σεπτεµβρίου 2013.
Ο έγκαιρος προγραµµατισµός των B2B συναντήσεων, θα
αποφέρει θετικά αποτελέσµατα και στις δύο κρατικές
συµµετοχές.
Ρύθµιση χρεών χωρίς φορολογική ενηµερότητα
Αίρεται η προϋπόθεση της υποχρεωτικής φορολογικής
ενηµερότητας από 1-1-2013 των οφειλετών για να
υπαχθούν
στην
ρύθµιση
«νέας
αρχής»
των
ληξιπρόθεσµων οφειλών σε όλους τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, µετά από τροπολογία που κατέθεσε στη
Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε τη συγκεκριµένη
πρωτοβουλία
του
υπουργείου,
µειώνονται
οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι περιορισµοί για την
υπαγωγή στην παραπάνω ρύθµιση οφειλετών οι οποίοι,
ενώ είχαν την πρόθεση να ρυθµίσουν τις οφειλές τους και
να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά στα ασφαλιστικά ταµεία,
δεν µπορούσαν να υπαχθούν σε αυτήν, µε αποτέλεσµα
τόσο την απώλεια εσόδων για τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης όσο και την αδυναµία των οφειλετών να τύχουν
των ευνοϊκών διατάξεων της ρύθµισης.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ

1

DIELA LTD

2

NOVOTECHPROM
LTD

Πώληση
δηµητριακών,
αρωµατοποιία,
ηλιακή ενέργεια
Κατασκευή
διαφόρων
µεταλλικών
προφίλ (καλοριφέρ
πανελ,
κλιµατιστικά,
συστήµατα
εξαερισµού)

3

NIKDIM LTD

4

STEEL TRADING
LTD
DANEXO
RECYCLING LTD

5

6

AUGUSTA SPORT
LTD

7

BULCARGO LTD

8

AKORT LTD

9

A-A LTD

10

HELIOS LTD

Κατασκευή
ηλεκτρονικού
εξοπλισµού
Εµπορία
Κατασκευή και
πώληση
ρινισµάτων
προπυλενίου και
πολυεθυλενίου
Κατασκευή
µποτών,
παπουτσιών
χειµερινών
µποτών
Αποθήκευση
εµπορευµάτων
στοκ , από
θαλάσσιες
µεταφορές
Αντιπροσώπευση
ασφαλειών και
µεσιτείας της
µεγαλύτερου
πρακτορείου
ασφάλισης yacht
στην Ευρώπη
“Pantenius”
Κατασκευή
γλυκαντικών µε τη
επωνυµία
SWEETLY
Παραγωγή
ενέργειας από
ανανεώσιµη πηγή
ενέργειας

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΓΙΑ
Πώληση
δηµητριακών

Εταιρίες που
ψάχνουν για
παραγωγή
µεταλλικών
αντικειµένων, ,
βιοµηχανική
ψύξη,
κλιµατισµό και
αυτοµατισµό,
εξοπλισµό aircondition,
εξοπλισµό
εξαερισµού
Αναζήτηση
διανοµέων προµηθευτών
Μεταλλουργία
Πώληση
ανακυκλωµένου
ρινίσµατος από
πλαστικό
Επαφή µε
εµπόρους

Αποθήκευση
εµπορευµάτων
στοκ , από
θαλάσσιες
µεταφορές
Αναζήτηση
πελατών,
δηµιουργία
νέων
συµβολαίων,
εύρεση
αντιπροσώπων
Εξαγωγή των
γλυκαντικών
τους
Επενδύσεις σε
Ανανεώσιµες
πηγές
ενέργειας

Η ρύθµιση «νέας αρχής» αποτελεί, σύµφωνα µε την ίδια
ανακοίνωση, την τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες να
αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους, εξέλιξη
που µε την τελευταία διευθέτηση των συσσωρευµένων
οφειλών του 2013 αλλά και µε την παρούσα τροπολογία,
καθιστά περισσότερο ελκυστική και ευέλικτη την ένταξη
στην ρύθµιση.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ

11

TECHNOPANEL
LTD

Κατασκευή πάνελ
για σάντουιτς

12

IVA TRADING
LTD

Εξαγωγή
αρωµατοποιίας και
κοσµετολογίας

13

MONOLIT LTD

Κατασκευή
µεταλλικών
κατασκευών και
οπλισµένου
σκυροδέµατος

14

CONSUTANCY
CENTRE FOR
EUROPEAN
PROJECTS
LUNIN
EKONT
EXPRESS

Οικονοµική και
Επενδυτική Εταιρία
Συµβούλων

BATERIA
TRADE LTD
PROSTA OIK
HOLIDING EAD

Παραγωγή και
Εµπόριο
Κατασκευή και
εµπορία µοτέρ,
βιοµηχανικών
λαδιών και ειδικών
υγρών
Παραγωγή
ηλεκτρονικών
ταµειακών µηχανών
µε φορολογική
µνήµη

Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών
Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. (www.ebetam.gr) , ως Εθνικός Φορέας
Πιστοποίησης, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο της ενηµέρωσης,
ενηµερώνει
για
την
Υπουργική
Απόφαση
Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (ΦΕΚ.2718/Β/8.10.2012).
Η ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση επιβάλλει σε όλες τις
επιχειρήσεις
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος
που
περιγράφονται στο άρθρο 3, στο πλαίσιο της
αδειοδότησης και λειτουργίας νέων και υφιστάµενων
επιχειρήσεων τα παρακάτω:
Να διαθέτουν µελέτη ασφαλείας τροφίµων – ποτών
(HACCP), η οποία να ανταποκρίνεται πλήρως στο
αντικείµενο και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού ΕΚ.852/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Να τηρούν γραπτή τεκµηρίωση και αρχεία που
αποδεικνύουν την εφαρµογή της ανωτέρω µελέτης.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να συµµορφώνονται προς τις
προδιαγραφές
και προϋποθέσεις που τίθενται στον
ΕΚ.852/2004.
Τελική ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής της
ανωτέρω, είναι η 23 Οκτωβρίου 2013. Μετά την
παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής, θα αρχίσουν εντατικοί
έλεγχοι από τις υγειονοµικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις
µη συµµόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις και χρηµατικά
πρόστιµα.
Η ΕΒΕΤΑΜ, µπορεί να συνδράµει στις επιχειρήσεις τόσο
στο επίπεδο παροχής πληροφοριών σχετικά µε το
νοµοθετικό πλαίσιο, τις απαιτήσεις των κτιριακών
εγκαταστάσεων, τις απαιτήσεις τεκµηρίωσης της µελέτης,
εντύπων- αρχείων, όσο και να ελέγξει το σύστηµα HACCP
που εφαρµόζει η επιχείρηση, πριν το έλεγχο των
υγειονοµικών υπηρεσιών.
Τηλ
επικοινωνίας,
2310-797887,
e-mail
:thess.office@ebetam.gr

15

16
17

18

CARAT
ELECTRONICS
AD

19

ZOTI LTD

20

DEVOREX LTD

21

EURO FERT
AD

Με τον ΟΠΕ στην Sweets & Snacks Middle East ,
Dubai
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ)
συµµετέχει στη ∆ιεθνή Έκθεση Ειδών Ζαχαροπλαστικής
Sweets & Snacks Middle East, που θα πραγµατοποιηθεί
στο Ντουµπάι των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, από
17-19.11. 2013, στον εκθεσιακό χώρο International
Convention and Exhibition Centre.
Τα προϊόντα που προβάλλονται στην έκθεση είναι είδη
ζαχαροπλαστικής,
γλυκά,
σοκολάτες,
παγωτά,
ζαχαρώδη, πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής κλπ.
Το κόστος συµµετοχής είναι 400 ευρώ + ΦΠΑ 23% το
τετραγωνικό µέτρο και περιλαµβάνει ενοίκιο χώρου,
κατασκευή περιπτέρου, βασικό εξοπλισµό περιπτέρου,
αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεµάτων
(δεν περιλαµβάνει επιστροφή στην Ελλάδα), τεχνικές και
λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, καθαρισµός stand),
επιτόπια παρουσία υπαλλήλων του ΟΠΕ και βοηθητικού
προσωπικού για το σύνολο των εκθετών, καταχώρηση
του εκθέτη στον επίσηµο κατάλογο της έκθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κα Ζωή
Στοικάκη] τηλ. 2310-510047, fax 2310-510046, e-mail
stoikaki@hepo.gr, site www.hepo.gr], ή να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα www.sweetsmiddleeast.com .

Γρήγορη µεταφορά υπηρεσίες
ταχυδροµείου αποθήκευση
προϊόντων

Κατασκευή σοµπών
µε pellet, και
µπόιλερ µε
αυτοµατισµό
Κατασκευή
συστηµάτων από
PVC για
στεγανοποίηση
σκεπών
Εµπορία
Λιπασµάτων

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΓΙΑ
Εταιρίες που
αναζητούν
παραγωγούς
πάνελ για
σάντουιτς
Εισαγωγικές
εταιρίες και
διανοµείς
αρωµάτων και
κοσµετολογίας
Συνεργασία µε
µεγάλες εταιρίες
που
συµµετέχουν σε
δηµόσιους
διαγωνισµούς
και την
κατασκευή
αυτοκινητοδρόµων,
χωµατερών

Εταιρία
διανοµής που
επιθυµεί να
αντιπροσωπεύει
τη δυνατότητα
αποθήκευσης
και λογιστικής
διαχείρισης από
τις βάσεις τους
στη Βουλγαρία
Supermarkets,
ξενοδοχεία
Νέες
συνεργασίες και
ανάπτυξη
πωλήσεων
Παραγωγή
ηλεκτρονικών
ταµειακών
µηχανών µε
φορολογική
µνήµη
Νέες
συνεργασίες

Νέες
συνεργασίες και
επέκταση της
αγοράς
Εµπορία
Λιπασµάτων

η

Οικονοµική ∆ιατροφή – 1 Αγορά Ελληνικών Τροφίµων
Ποτών
Η Εταιρία «Καινοτοµία Επιχειρηµατικότητα Βόρειας Αττικής»
θα πραγµατοποιήσει την «Οικονοµική ∆ιατροφή – 1η Αγορά
Ελληνικών Τροφίµων-Ποτών», από 26-28 Οκτωβρίου
2013, στο Ανατολικό Αεροδρόµιο του Ελληνικού.
Σκοπός της είναι η απευθείας µαζική, λιανική πώληση και
διάθεση των αγνών και φθηνότερων προϊόντων τους στους
καταναλωτές. Στόχος της είναι η δηµιουργία µιας εκδήλωσης
απλά προσαρµοσµένης στις συνθήκες της οικονοµικής ύφεσης
εξασφαλίζοντας τη καλύτερη δυνατή δηµοσιότητα από όλα τα
Μ.Μ.Ε., ηλεκτρονικά και έντυπα, καθώς και τη µεγαλύτερη
προβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Οικονοµική
∆ιατροφή στο site: www.sigxrimatodotisi.gr , στο e-mail :
kebaermis@gmail.com και στο τηλ.: 210 8160025.

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 11 Ιουλίου έως
10 Αυγούστου 2013.
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 11 έως 20
Αυγούστου 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

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
•
Προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων (σε 962
παρτίδες).
[Ηµεροµηνία
κατάθεσης
προσφορών
09.09.2013]
•
Προµήθεια εξοπλισµού Η/Υ και περιφερειακών
συστηµάτων (σε τρεις παρτίδες). [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 02.09.2013]
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592
9447959-9447790,
κα Desislava Borisova ,
economy@grembassysofia.org , www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα www.minfin.bg/en/tenders.
ΒΑΓ∆ΑΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Κοινοποίηση της αριθ.∆19Α5027270ΕΞ2013, σχετικά µε τι
εµπορικές συναλλαγές µεταξύ Ελλάδας-Κοσόβου. ‘Ολα τα
προσκοµιζόµενα προς υποστήριξη των κατατιθεµένων
τελωνειακών παραστατικών έγγραφα, τα οποία έχουν
εκδοθεί από «αρχές» ή ιδιωτικούς φορείς του Κοσόβου, θα
γίνονται αποδεκτά µόνο εφόσον φέρουν ως χώρα
προέλευσης/καταγωγής των εµπορευµάτων την παραδεκτή
από τη χώρα µας ονοµασία «Kosovo», Σε αντίθετη
περίπτωση θα τίθεται επί των εν λόγω εγγράφων σφραγίδα
ως σηµείο Γ. κατωτέρω. Τα τελωνεία παρακαλούνται να
προχωρήσουν στην κατασκευή σφραγίδων. Οι µεταφορές
από και προς το Κοσσυφοπέδιο µπορούν να
πραγµατοποιηθούν µε φορτηγά που φέρουν ελληνικές
πινακίδες, φορτηγά που φέρουν πινακίδες Κοσσυφοπεδίου
και φορτηγά µε πινακίδες Σερβίας, εφόσον διαθέτουν
διµερή άδεια.
Τρίτη ∆ιεθνής Συνάντηση Τουριστικών Γραφείων
Το γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στη
Σόφια ενηµερώνει για την Τρίτη ∆ιεθνή Συνάντηση
Τουριστικών Γραφείων που θα πραγµατοποιηθεί από 20
έως 24 Νοεµβρίου 2013, µε σκοπό την προώθηση των
τουριστικών ευκαιριών στη ευρύτερη περιοχή της
Φιλιππούπολης
σε
τουριστικές
δραστηριότητες
(οινοτουρισµός,
spa,
προσκυνηµατικός/πολιτιστικός
τουρισµός κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συνάντηση
στο τηλέφωνο & φαξ +359 32 656 794, ή στο e-mail :
tourism@plovdiv.bg
Εκθέσεις στην Ελλάδα
AGROTIERA 2013
Πόλη : αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Αθήνα
Ηµεροµηνία : 23 - 25 Σεπτεµβρίου 2013
Εκθέµατα : αγροτικά προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα
Πληροφορίες : ΠΑΣΕΓΕΣ τηλ.6909909500, φαξ 22210
40091, e-mail : bsofo@otenet.gr
η
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ΕΚΘΕΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
&
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πόλη : Ολυµπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας (πρώην ∆υτικό
Αεροδρόµιο, Ελληνικό) , Αθήνα
Ηµεροµηνία : 27 – 30 Σεπτεµβρίου 2013
Εκθέµατα : εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς
θέρµανση και εξοικονόµησης ενέργειας
Πληροφορίες : Be Best τηλ. 210-2626267, φαξ 21082550130e-mail : info@be-best.gr site : www.oikonomikithermansi.gr

Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Βαγδάτη
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε διαγωνισµούς που
αφορούν:
•
Προµήθεια, κατασκευή και λειτουργία, έξι υποσταθµών
ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιµώµενου ύψους δαπάνης
110,87
εκ.δολ.
ΗΠΑ.
[Ηµεροµηνία
κατάθεσης
προσφορών 02.09.2013]
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Βαγδάτη τηλ.: 00964
770 640 8848, e-mail : ecocom-erbil@mfa.gr.

ΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
FILOPA LDA
Pargue Industrial se S.Joao de Ponte, Pav F11, 4805-298
Guimaraes
+351 253470409
+351 253470499
taniaguimaraes@filopa.pt
www.filopa.pr
Ζήτηση βαµβακερών νηµάτων για βιοµηχανική χρήση
Courto das Donas – Unipessoal Lda
Rua da Tangalhanas, N88, S.Miguel do Rio Torto, 2205-569
Abrantes
+351 9384200771, 93207850566
Margarida.rodriegues@coutodasdonas.com.pt
Ζήτηση βρεφικού γάλακτος σε σκόνη
GRW Global
Riverside House, Aberdeen, AB11 7LH - UK
00302106140979
grwglobal@windtools.gr
www.grwglobal.com/greecespotlight.htm
Ζήτηση για αγορά ελληνικού µελιού

Συνέδρια στην Ελλάδα
3o Συνέδριο Νέες Καλλιέργειες, Προοπτικές &
∆υνατότητες
Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν προτάσεις
όπως καλλιέργειες για στέβια, ιπποφαές, blueberry, goji
berry, µύρτιλο, aloe vera, ροδιές, τρούφα, άρια, αρωµατικά
φυτά, βιοκαύσιµα, πέλετς (pellets), αγριαγκινάρα,
βελανιδιές, σαλιγκαροτροφία, σµέουρα, βατόµουρο, αρόνια,
λουλούδ κ.α.
Το συνέδριο θα λάβει χώρα από 15 έως 16 Σεπτεµβρίου,
στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Σύνταγµα – Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στο
site: v.agrorama.com, στο e-mail : info@eleotexnia και στο
τηλ.: 2107568888.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
411

03/09/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΛ:23710-20207

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

454

03/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LiveCelllmaging»
ΚΑΙ Β)ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ
ΤΗΛ.: 2610996658

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

464

03/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 38/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ «∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»
ΤΗΛ: 210-8705015 ΚΑΙ 210-8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

492

03/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΗΛ: 2310 891284

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

506

03/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΛ.:210-5531425

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

560

03/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ-ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΛ: 2310 381002

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

561

03/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΛ: 2310 381002

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

428

04/09/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ:2695-3-60606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

541

04/09/2013
ΑΡ.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
&
ΤΗΛ: 213 2054214

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

453

04/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΤΗΛ: 2610969055

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

480

04/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΘ/ΛΣ 050» ΤΗΛ: 210-406 4594 ΚΑΙ 210-419 1081

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΓΕΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

546

10/09/2013
∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
ΕΙ∆ΩΝ
ΤΗΛ: 213 2041776

ΓΝΑ "Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ"

481

1.03/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2. 03/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ
3. 04/09/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 03/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η –
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4. 04/09/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 04/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΡΙΓΓΩΝ.
5.05/09/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 05/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΤΗΛ.:232069917 & 2068918

113.13
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ,
ΓΙΑ
ΕΝΑ
ΕΤΟΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(CPV

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
33141640-8)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ –
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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.

