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Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΕΘ: 1.227 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά το εννεάµηνο
του 2013
Συνεχίζεται
η…
αιµορραγία
της
µικροµεσαίας
επιχειρηµατικότητας µε την κλειδωνιά του λουκέτου να
ακούγεται κατά µέσο όρο, καθηµερινά, σε 4,5 βιοτεχνίες
της Θεσσαλονίκης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το εννεάµηνο του τρέχοντος έτους
1.227 βιοτεχνικές επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, µε µεγάλο
‘ασθενή’ τις ατοµικές καθώς κατά το εξεταζόµενο διάστηµα
την ενεργό δράση αποχαιρέτησαν 959 εξ αυτών.
Ειδικότερα τους πρώτους εννέα µήνες του
επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο, έναντι 1.406
αντίστοιχο διάστηµα. Κάνοντας µία αναγωγή
των επιχειρήσεων που έκλεισαν πέρυσι, 5,2
έβγαιναν καθηµερινά εκτός δράσης.

Τεύχος 40

2013, 1.227
το περσινό
στον αριθµό
επιχειρήσεις

Ωστόσο, και παρά το ζοφερό κλίµα που επικρατεί στην
αγορά µε τα λουκέτα να προστίθενται το ένα µετά το άλλο
στην µακρά αλυσίδα των επιχειρήσεων που έχουν παύσει
να υφίστανται, οι διαγραφές όπως αυτές προκύπτουν από
το µητρώο του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) στο εννεάµηνο του 2013 είναι µειωµένες κατά 12,7%
έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήµατος.
Μάλιστα τα εν λόγω στοιχεία καταδεικνύουν τάσεις
σταθεροποίησης αναφορικά µε τη µείωση των διαγραφών,
καθώς και οι διαγραφές του πρώτου εξάµηνου του έτους
είχαν περιοριστεί κατά 12% έναντι του πρώτου εξαµήνου
του 2012.

∆ηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2718/8 Οκτωβρίου 2012 η Υπουργική
Απόφαση Αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 “ Υγειονοµικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών
και άλλες διατάξεις” Η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση
αποτελεί τον Νέο Υγειονοµικό κανονισµό που θα ισχύσει από
το τέλος Οκτωβρίου 2012 και ειδικότερα 15 ηµέρες µετά τη
δηµοσίευση του στο ΦΕΚ.
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 ακόλουθα :
1. Να διαθέτουν µελέτη ασφάλειας τροφίµων /ποτών
(HACCP), η οποία να ανταποκρίνεται πλήρως στο
αντικείµενο και τις ιδιαιτερότητες της κάθε
επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
2. Να τηρούν γραπτή τεκµηρίωση και αρχεία που
αποδεικνύουν την εφαρµογή της ανωτέρω µελέτης.
3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να συµµορφώνονται
προς τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που
τίθενται στον ΕΚ 852/2004.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε την υπεύθυνη επικοινωνίας κα Κυράνη
Φουλάκη στο τηλέφωνο 2310 797887, 6974 001089.

Εκθέσεις στην Ελλάδα
Αξίζει, να σηµειωθεί ότι η πορεία προς το θετικότερο, για
τον περιορισµό των διαγραφών, ξεκίνησε από το πρώτο
τρίµηνο του 2013, όταν οι διαγραφές άγγιζαν τις 602,
µειωµένες κατά 4%, έναντι του πρώτου τριµήνου του 2012.
501 εγγραφές στο εννεάµηνο του 2013
Οριακά µειωµένες ήταν οι εγγραφές το διάστηµα
Ιανουαρίου- Σεπτεµβρίου της τρέχουσας χρονιάς καθώς
έφτασαν τις 501 όταν ένα χρόνο πριν άγγιζαν τις 515.
∆υναµικά παρούσες οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς
έναρξη έκαναν 360.
Σηµειώνεται, πάντως, ότι οι διαγραφές είναι υπερδιπλάσιες
των εγγραφών, γεγονός που καταδεικνύει την απροθυµία
των εν δυνάµει επιχειρηµατιών για έναρξη δραστηριότητας.

η

22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Πόλη : ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, Κοµοτηνή
Ηµεροµηνία : 14 – 19 Νοεµβρίου 2013
Εκθέµατα : εµπορική έκθεση
Πληροφορίες:
κ.
Λίλα
Αναστασιάδου
e-mail
:
thraki@helexpo.gr
ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2014
Πόλη : Ολυµπιακό Κέντρο Ξιφασκίας Ελληνικό, Αθήνα
Ηµεροµηνία : 24 – 27 Ιανουαρίου 2014
Εκθέµατα : τρόφιµα και ποτά
Πληροφορίες: RM INTERNATIONAL τηλ. 210 9610135 site :
www.trofima-pota.gr

«Η ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά
αποτυπώνεται µε τον πιο ηχηρό τρόπο στις εγγραφές και
διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης. Η υπέρµετρη
λιτότητα οδηγεί τους έλληνες στην απόγνωση και διογκώνει
τα προβλήµατα στην αγορά εργασίας. Ωστόσο για πρώτη
φορά το τελευταίο διάστηµα έχουµε ένα λόγο για να
αισιοδοξούµε, καθώς η κατάσταση τουλάχιστον στο µητρώο
του ΒΕΘ δείχνει να σταθεροποιείται. Βέβαια υπάρχει και ο
αντίλογος. Ο αριθµός των λουκέτων είναι ούτως ή άλλως
πολύ µεγάλος µε αποτέλεσµα να αναρωτιέται κανείς αν
υπάρχουν περιθώρια και για άλλα» σηµειώνει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι
«τα εν λόγω στοιχεία, αν δεν υπάρξει ουσιαστική
προσπάθεια µε συντονισµένες ενέργειες, θα είναι απλά
συγκυριακά».
«Είναι αδήριτη ανάγκη να διαµορφωθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για ανάκαµψη της οικονοµίας, µέσα από ένα
ξεκάθαρο και αξιόπιστο πρόγραµµα, µε προτεραιότητες την
ενίσχυση της ρευστότητας για το επιχειρείν, την επιτάχυνση
των αποκρατικοποιήσεων, τον εξορθολογισµό της δηµόσιας
διοίκησης, την ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων στις
αγορές εργασίας» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

Exports Money Conference 2013
Η
Ethos Media Α.Ε σε συνεργασία µε την ΄Ενωση
∆ιπλωµατικών Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν το
Exports Money Conference 2013 : Στρατηγικές Στήριξης
Επιτυχηµένων Εξαγωγών σε ένα δυναµικό ∆ιεθνές
Περιβάλλον την Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2013 στο
ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso στο
Καβούρι.
Το συνέδριο απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον
τοµέα των εξαγωγών ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν
εξαγωγική δραστηριότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στον κ.
Κων/νο Σαλβαρλή Conferences Manager τηλ. 210 9984909,
salvarlis.k@ethosmedia.eu
ο

2 ∆ιεθνές Συµπόσιο Θεσσαλονίκης
Η Πολιτιστική Εταιρία Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος, το
∆ίκτυο Ναυαρίνο και το ΄Ιδρυµα Konrad Adenauer,
διοργανώνουν το 2ο Συµπόσιο Θεσσαλονίκης στις 12 και 13
Οκτωβρίου 2013 στο κινηµατοθέατρο Ολύµπιον.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΗΡΥΤΟΥ
Η Ελληνική Πρεσβεία της Βηρυτού µας ενηµερώνει για την
αύξηση της ζήτησης µεταποιηµένων τροφίµων στη λιβανική
αγορά .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής πρεσβείας της
Βηρυτού, ecocom-beirut@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

Το θέµα του συµποσίου είναι : “ Η Ελλάδα σε έναν ταραγµένο
κόσµο Ευρω-κρίση Ρωσία, Τουρκία και Μεσόγειος ”.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συµπόσιο στην
Navarino Network τηλ. 2310 260322, faj 2310 260332 site :
www.navarinonetwork.org

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΜΕΝΙΑ

Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
η
Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, 19
∆ιεύθυνση τελωνειακών διαδικασιών µας κοινοποιεί :

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 4
εβδοµαδιαίο δελτίο Οικονοµικών εξελίξεων της Αρµενίας για το
µήνα Σεπτέµβριο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ερεβάν, ecocom-yerevan@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

-

την υπ. αριθ.∆19Α 5012006 ΕΞ 2012/12-3-2012 Ε∆ΥΟ,
µε θέµα : « Ηλεκτρονική Υποβολή των Υποστηρικτικών
της ∆ιασάφησης Εξαγωγής εγγράφων ».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
η

Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, 17 ∆ασµολογική µας
ενηµερώνει :
ης

•

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 328/2013 της Επιτροπής της 8 Απριλίου 2013, σχετικά µε
την δασµολογική κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων, στη συνδυασµένη ονοµατολογία, ένα προϊόν σε σκόνη αποτελούµενο από
ανθρακικό ασβέστιο (97%) και άµυλο (3%)(κωδικός Σ.Ο. 2106 90 92). Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε διαφορετικούς τοµείς (
προϊόντα για τη διατροφή του ανθρώπου, φάρµακα, πληρωτικά βαφών, παραγωγή δισκίων ασβεστίου) και κατατάσσεται ως
παρασκεύασµα διατροφής που δεν κατανοµάζεται ούτε περιλαµβάνεται αλλού.

•

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 385/2013 της Επιτροπής της 22 Απριλίου 2013, σχετικά
µε την δασµολογική κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων, στη συνδυασµένη ονοµατολογία, 25 υγρά µαντηλάκια, από µη
υφασµένο ύφασµα, διαστάσεων 15 cm επί 20 cm περίπου ανά µαντηλάκι, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση (κωδικός Σ.Ο.
3304 99 00). Το προϊόν χρησιµοποιείται για την αφαίρεση του µακιγιάζ, καθώς και για την τόνωση και τον καθαρισµό του
κανονικού και του µεικτού δέρµατος

•

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 387/2013 της Επιτροπής της 23 Απριλίου 2013, σχετικά
µε την δασµολογική κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων, στη συνδυασµένη ονοµατολογία, προϊόν που παρουσιάζεται σε
κάψουλες ζελατίνης, συσκευασµένο για τη λιανική πώληση ( κωδικός Σ.Ο. 2106 90 98). Σύµφωνα µε την ετικέτα, το προϊόν
παρουσιάζεται θα συµπλήρωµα διατροφής για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

ης

ης

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
414

14/11/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆03/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΛ:23213-51291

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

443

20/11/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆06/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ» ΤΗΛ:23210-94279

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

611

1. 24/10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
2.
22/10/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
20 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ), 3. 15/10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ.: 2313 303145

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΧΕΠΑ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

434

27/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆07/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΛ:2321-351298

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

437

27/11/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 019/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΗΛ:2313-324 377

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

439

27/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 020/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ ΤΗΛ:2313-324374

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

583

27/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2011 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΗΛ: 210 4592120

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

442

29/11/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆05/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ) ΤΗΛ:23210-94279

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

584

30/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΛ: 2310 691400 & 2310 691570

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

592

30/09/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PILTOUR»», ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 ΤΗΛ: 26563 60

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

593

30/09/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «TEMPING STREETS», ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAMMΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 ΤΗΛ.:25563 60308

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

594

30/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΛ: 2313 309437

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

595

30/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14 /2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΑΣ-ΒΡΑΚΑΚΙ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΗΛ: 2310 302400

η

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΠ∆∆

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.

